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Woord vooraf 
  

Op 14 oktober 2018 gaan we naar de stembus. We kiezen niet 

alleen een nieuw bestuur voor onze stad of gemeente maar 

ook voor onze provincie. In Vlaams-Brabant verkiezen we 36 

provincieraadsleden: 16 in het arrondissement Leuven en 20 in 

het arrondissement Halle-Vilvoorde. Op basis van de 

verkiezingsuitslag zal een nieuw provinciebestuur gevormd 

worden. Momenteel bestaat dat bestuur uit zes gedeputeerden 

van vier partijen: twee van CD&V, twee van Open Vld, één 

van sp.a en ikzelf van Groen. Na 14 oktober 2018 zal de 

deputatie nog slechts vier gedeputeerden tellen. Uiteraard 

hopen we met Groen dat we opnieuw deel zullen uitmaken 

van het bestuur van Vlaams-Brabant, maar dat hangt uiteraard 

van de stem van de Vlaams-Brabanders af. 

In de periode 2019-2024 blijven de provincies bevoegd voor de 

zogenaamde grondgebonden zaken. De provincie is 

verantwoordelijk voor de vrijwaring van de natuur in Vlaams-

Brabant en kan een klimaat- en energiebeleid voeren. Ze is 

bepalend voor de ruimtelijke ordening, het waterbeleid en de 

zachte mobiliteit van voetgangers en vooral fietsers. Ze heeft 

een stem in de regionale economische ontwikkeling, zorgt 

voor duurzaam wonen en kan de digitale transitie in Vlaams-

Brabant waarmaken. 

Veel van die taken zijn de ecologisten op het lijf geschreven. 

Ze liggen ons nauw aan het hart en we willen er heel graag op 
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een creatieve en vernieuwende manier inhoud aan geven. In 

de voorbije beleidsperiode 2013-2018 hebben we de 

klimaatambities van Vlaams-Brabant scherpgesteld. We 

schreven een klimaatbeleidsplan dat de provincie over de 

legislaturen heen klimaatneutraal moet maken tegen 2040. 

Uiteraard willen we er de volgende jaren bij zijn om dat plan 

verder te realiseren. We denken dat Groen de beste garantie is 

opdat ons klimaatbeleidsplan geen dode letter wordt. 

We zoeken minstens 100.000 stemmen in Vlaams-Brabant om 

de doelstelling van een klimaatneutrale provincie 2040 en de 

andere doelen die ik in dit boekje beschrijf, te kunnen 

realiseren. Dat is veel, maar de inzet is ook groot. Proper water 

en zuivere lucht bijvoorbeeld. Wie wil ze niet veilig stellen 

voor onze kinderen en kleinkinderen? Wie wil niet investeren 

in natuur om extreem onweer en hevige regenval op te 

vangen? Wat als we niet meer zouden investeren in een 

natuurlijk overstromingsgebied als de Doode Bemde in Oud-

Heverlee? Het is zo goed als zeker dat onze provincie-

hoofdplaats Leuven dan vaak onder water zou staan. 

De toekomst behoort toe aan onze kinderen en kleinkinderen. 

Ik wil haar alvast heel graag voor hen bewaren. De doelen in 

dit boekje zijn een stap in die richting. Met Groen willen we 

van Vlaams-Brabant de duurzaamste van alle provincies 

maken. Wie op 14 oktober 2018 voor Groen kiest, mag er zeker 

van zijn dat zijn of haar stem dient om deze ambitie mee waar 

te maken. 
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Dit boekje is geschreven voor zoveel mogelijk mensen. Je kunt 

het van begin tot eind doornemen, maar je kunt er ook een 

hoofdstuk uitkiezen zonder de draad te verliezen. Ik hang 

onze ambities op aan het kader van de Sustainable Development 

Goals (SDG’s). Dat zijn zeventien duurzame ontwikkelings-

doelstellingen die deel uitmaken van de wereldwijde Agenda 

voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. We 

zouden die agenda moeten realiseren tegen 2030. De SDG’s 

worden georganiseerd rond vijf thema’s, de “5 P’s”: planeet 

(planet), mensen (people), partnerschap (partnership), welvaart 

(prosperity) en vrede (peace). Dit boekje rangschikt de doelen 

volgens de grote thema’s van de SDG’s. Ik vind het belangrijk 

dat we in ons lokaal beleid de verbinding maken met de ons 

omringende “grote” wereld. Wat hier gebeurt, heeft immers 

gevolgen voor elders en omgekeerd. 

Ik draag dit boekje op aan mijn kinderen, Marie, Jan-Thomas 

en Anne-Milie, en mijn broer Wim. Hij overleed in 2015 op   

44-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Ik mis hem 

enorm. Hij was mijn allerbeste maatje om te discussiëren over 

de ideale wereld. Ik hoop van harte dat dit boekje ertoe 

bijdraagt dat we die wereld ooit ook écht zullen realiseren. 
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Eerst de mensen dan de “politiekers” 
  

Rond mijn twaalfde werd ik me ervan bewust dat de wereld 

groter is dan een dorp. Er was nog geen internet en ook de 

televisie bracht nog niet dagelijks de wereld tot in de 

huiskamer. In die tijd kwam de wereld binnen via de verhalen 

van missionarissen, zoals die ene neef van mijn moeder. Hij 

werkte in India en ik was diep onder de indruk van wat hij 

allemaal vertelde. Ik dacht toen niet onmiddellijk dat ik later 

“ontwikkelingswerker” zou worden, maar ik begreep wel dat 

anderen minder bedeeld zijn dan ikzelf. Ik vond het niet 

eerlijk en zocht vanaf dan antwoorden. Ik was het verre van 

altijd eens met mijn vader, maar ik vond het zeer goed dat hij 

‘s zondags een ex-gevangene of eenzame bij ons aan tafel 

uitnodigde. Ik vond het goed dat we moesten delen. Als 

studente aan de universiteit kon ik ook niet anders dan me 

engageren tegen racisme en me vreedzaam verzetten tegen 

prijsstijgingen in het studentenrestaurant Alma. Het ging 

eigenlijk allemaal vanzelf want het voelde goed zo. 

Ik studeerde geschiedenis van de oudheid aan de KU Leuven. 

Nu, op mijn eenenvijftigste, ben ik blij dat ik die studies 

gedaan heb, maar ik heb ook vaak het gevoel dat ik toen niet 

het onderste uit de kan heb gehaald. Ik had immers wel wat 

beters te doen dan te studeren, vooral in de licenties, de 

huidige masterjaren. Mijn hart ging uit naar het leven buiten 

de aula. Vandaag vertellen mijn ouders nog hoezeer ze 

schrokken toen ze de televisie aanzetten en me met mijn gitaar 
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midden op de Bondgenotenlaan zagen zitten om te 

protesteren tegen de prijsstijgingen in het studentenrestaurant 

Alma. Gelukkig maar, denk ik soms, dat er toen nog geen 

gsm’s bestonden! Mijn thesis in Leuven ging over De vrouw in 

het huis van de Antigoniden. Het scheelde dan ook niet veel of ik 

was naar Amsterdam gegaan om me er in vrouwenstudies te 

verdiepen. Maar ik leerde de ngo Vredeseilanden kennen, nu 

Rikolto, en ging naar Rwanda. Na die eerste kennismaking 

met Afrika trok ik naar de Université catholique de Louvain 

(UCLouvain) en verdiepte me in sciences politiques et relations 

internationales. De wereld was ineens veel groter geworden en 

zou nooit meer hetzelfde zijn. 

Uiteraard maakte ik tijdens mijn studententijd kennis met 

politieke partijen, maar ik kwam niet echt in de verleiding. Ik 

werd nooit wakker met de gedachte: “nu word ik politica!” 

Integendeel. Pas toen Groen in 2003, toen nog Agalev, een 

electorale pandoering kreeg, besloot ik een partijkaart te 

kopen. Als er een moment was waarop deze partij steun kon 

gebruiken, was het wel op het ogenblik dat niemand haar nog 

zag zitten. Dat dacht ik. Die gedachte stelde me ook gerust. Er 

kon toch niets mis zijn met kiezen voor de verliezer? Ik bleef 

immers aarzelen. Ik was toch veel gematigder dan een 

gemiddelde “Groene”? Wat als de partij me zou dwingen te 

denken wat ik niet wilde denken? Ik was op dat moment 

overtuigd dat ik eigenlijk geen typisch “Groen” profiel had en, 

hoewel het me wel interesseerde, wist ik niet of ik wel 

voldoende van milieu kende om “Groen” te kunnen zijn. 
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De eerste stap in de partijpolitiek was dus een aarzelende stap. 

Maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Mijn 

engagement voor Groen is mijn inzet voor de toekomst. Die 

wil ik zo goed mogelijk bewaren voor mijn kinderen en de 

kinderen van mijn kinderen. Als ik erop terugkijk, was mijn 

politiek engagement voor Groen in 2003 een logisch gevolg 

van wat voorafging: een kind in een warm en delend gezin, 

een ietwat eigenwijze leerling op een streng meisjesinternaat 

in Hoogstraten, een sociaal engagement in de 

studentenbeweging en later als ontwikkelingswerker, een rol 

als leerkracht en docente en tenslotte ook als adviseur voor al 

wie beroep wilde doen op mijn kennis. 

Toen ik in 2012 eerst provincieraadslid werd en twee jaar later 

gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, was ik al 45 

en 47 jaar oud. Bij de persvoorstelling van een energieproject 

vorig jaar verslikte ik me dan ook bijna in mijn koffie toen een 

jonge fotograaf opriep om “eerst een foto met de mensen 

daarna met de ‘politiekers’ te maken”. Wablieft? Was ik door 

de opname van een politiek mandaat plots geen mens meer? 

Had ik als geëngageerde burger meer te zeggen dan als burger 

met een politiek mandaat? Die vragen besprak ik achteraf met 

de fotograaf, maar ze zouden het onderwerp moeten zijn van 

een veel breder debat. De fotograaf staat zeker niet alleen met 

zijn uitspraak. Wel meer mensen beschouwen politici als een 

“aparte kaste”, een groep die er in eerste instantie op gebrand 

is om de aandacht voor zichzelf op te eisen. 
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Niet alle politici zijn echter klaplopers, ik zou zelfs durven 

zeggen: het merendeel niet. Voor mij is de politiek een 

volgende stap geweest en geworden, een logisch gevolg van 

en een vervolg op eerder engagement. Ik ben heel dankbaar 

dat ik vandaag de kans krijg om een politiek mandaat als 

gedeputeerde van Vlaams-Brabant te vervullen. Maar ik ben 

me er vooral van bewust dat ik verantwoordelijkheid draag 

voor de gemeenschap die me verkozen heeft. Ik zie het als 

mijn plicht mijn werk zo goed mogelijk te doen. Tegelijk ben 

ik ervan overtuigd dat het goed zou zijn als nog meer mensen 

de stap naar de politiek zouden zetten. We hebben nood aan 

de politieke verzilvering van de diverse engagementen die 

burgers dag in dag uit aangaan om aan een duurzame 

toekomst te bouwen. 

Ik vind het belangrijk om deze boodschap verder uit te 

dragen: ik ben een gemandateerde burger. Ik ben niet “dé 

politiek”. Ik ben een burger die aan politiek doet. In 2012 heb 

ik een mandaat van de kiezer gekregen. Ik hoop dat ik de 

kiezer niet heb teleurgesteld en vraag, onder meer met dit 

schrijven, een verlenging van het mandaat op 14 oktober 2018. 

Als voorwaarde voor een goed provinciaal beleid in de 

komende zes jaar (2019-2024) zie ik de verbinding met de 

wereld en het partnerschap met de burger. Ik ben er gerust in 

dat veel jongeren branden om van de wereld een betere plek 

op aarde te maken. De klimaatgeneratie is aan zet en het 

maakt me blij dat ze de kans niet laat liggen. Als vrouw die de 

vijftig voorbij is, hoop ik ook dat ouderen zich roeren en dat ze 
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dat doen zolang ze dat wensen en kunnen. Het is immers niet 

omdat je met pensioen bent dat je geen recht van spreken meer 

hebt. Het is ook een mythe dat oudere geesten geen frisse 

ideeën meer zouden hebben. 

Met veel jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, homo’s 

en hetero’s, zwarten en blanken wil ik verder blijven bouwen 

aan een politieke beweging die de wereld voor de komende 

generaties veilig wil stellen. Ik zoek naar steun om verder te 

kunnen werken aan een klimaatneutrale en klimaatbestendige 

provincie. Ik wil gaan voor een gezonde leefomgeving waar 

het goed is om te ademen, te leven, te wonen en te werken. 

Onze toekomstige welvaart wil ik garanderen door te zorgen 

voor goed onderwijs, hernieuwbare energie, toegankelijke 

digitale technologie en circulaire economie. 
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Waarom ik voor Groen kies 
 

Toen ik in 2003 de stap naar Groen zette, had ik me al verdiept 

in de ecologie. Terwijl ik in het begin twijfelde of het wel de 

juiste keuze was om lid te worden van een partij, was ik al 

lang een overtuigde ecologiste. Voor mij is het ecologisme de 

alomvattende politieke ideologie volgens dewelke ik de 

maatschappij mee invulling geef en wil geven. Het ecologisme 

gelooft dat alle mensen fundamenteel gelijkwaardig zijn. 

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen” zou 

wijlen Thé Lau zingen. De maatschappij heeft de plicht om 

mensen die uit de boot dreigen te vallen, op te vangen in 

solidariteit. Daarvan ben ik ook innig overtuigd. Je zou 

kunnen stellen dat ecologisten die overtuiging gemeen hebben 

met socialisten. 

Met christendemocraten delen ecologisten de overtuiging dat 

er dingen zijn die niet in geld uit te drukken zijn, maar die wel 

van groot belang zijn voor geluk. Met het liberalisme heeft het 

ecologisme dan weer gemeen dat we niet zo dol zijn op alles 

“wat van boven is opgelegd”. Er bestaan veel mythes over 

regeltjes en Groen. Maar in feite zijn ecologisten helemaal niet 

uit op regels om de regels. Voor ecologisten is het belangrijk 

om samen en van onderuit inhoud te geven aan de 

maatschappij. Het ecologisme is een beweging waar mensen 

de handen in elkaar slaan. Ecologisten geloven in de kracht 

van een actieve en participatieve democratie. Mensen zijn er 

vrij om creatief inhoud te geven aan een wereld die van “ons” 
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en de toekomstige generaties is. Die laatsten moeten we de 

zekerheid bieden dat de aarde ook voor hen leefbaar blijft. 

Ecologisten gaan uit van een heel positief mensbeeld. Mensen 

zijn voor ecologisten verantwoordelijke wezens die zich in 

relatie tot anderen en de wereld eindeloos kunnen verbeteren. 

Mensen kunnen volgens de ecologie zelf inhoud geven aan de 

wereldhuishouding en hebben geen behoefte aan een in hun 

plaats bedachte bestuurlijke orde. Ecologisten geloven in 

participatie en in de kracht van de politieke confrontatie om 

van de wereld een betere plek voor iedereen te maken. 

Zoveel gelijkenissen, zoveel verschillen. Anders dan 

socialisten geloven ecologisten niet dat de oplossing voor 

armoede bestaat in het eindeloos groter maken van de taart. 

Ecologisten leggen de nadruk op een verdeling die uitgaat van 

de begrensde draagkracht van de planeet. Anders dan 

liberalen beklemtonen ecologisten dat er ook grenzen zijn aan 

de vrijheid. Voor ecologisten is vrijheid geen staat van 

ongebondenheid, maar realiseert vrijheid zich in relatie tot de 

medemens en moeder aarde. Economische groei die 

kritiekloos omgaat met de beschikbare middelen, zal volgens 

ecologisten voor veel onvrijheid zorgen. 

In de partij Groen vond ik in 2003 de idealen van het 

ecologisme terug. Groen kiest voor een diepgaande 

totaalaanpak van problemen. Groen laat economische 

voortgang toe, maar vindt “genoeg” ook voldoende. Met 

Groen kies ik voor een wereld die “beter” boven “meer” 
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verkiest, solidariteit boven uitsluiting stelt en de aarde als 

voorwaarde van bestaan koestert. Groen pakt de problemen 

en uitdagingen aan vanuit een globale kijk op de zaak. Groen 

heeft, net als een goed draaiend huishouden, oog voor de 

onderlinge relatie van beslissingen en de toekomstige 

gevolgen van genomen maatregelen. Daar hou ik van. 

Delen, vrijheid en respect. Die drie woorden vatten samen wat 

het ecologisme en Groen voor mij betekenen. En terwijl ik ze 

zo neerschrijf, merk ik de parallel met de grote 

verlichtingsidealen op. Delen is eerlijker, vrijheid menselijker 

en respect gezonder. We kunnen onze maatschappij anders en 

beter organiseren. En Groen is er klaar voor. Groen en ik zijn 

klaar om nog meer werk te maken van een eerlijk, gezond en 

menselijk Vlaams-Brabant. 
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De provincie, bestaat die nog? Al eeuwenlang! 
  

Er wordt wel eens meewarig gedaan over de provincies. Ze 

zouden overbodig zijn. Ze zouden geldmachines zijn waar 

geen écht beleid achter schuil gaat. Ik sta er soms versteld van 

hoe weinig echt geweten is over de provincies. Soms krijg ik 

zelfs de vraag of de provincies nog wel bestaan. Jawel! 

 De provincies zijn zelfs het oudste bestuursniveau in België. 

Ze ontstonden toen Franse revolutionairen in 1795 de 

Nederlanden opdeelden in departementen. Ten tijde van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) werden de 

departementen provincies. In 1831 bevestigde de Belgische 

Grondwet het bestaan van de provincies. Tot de 

staatshervorming in 1970 waren de provincies het enige 

bestuursniveau tussen de federale overheid enerzijds en de 

gemeenten anderzijds. 

 Van alle Belgische provincies is Vlaams-Brabant de jongste, 

ontstaan in 1995 uit de splitsing van Brabant in Brussel, Waals-

Brabant en Vlaams-Brabant. Tegelijk is de provincie Vlaams-

Brabant zeer oud, als erfgenaam van het hertogdom Brabant. 

In de 11de eeuw bouwde graaf Lambert I een slot in Leuven. 

Zijn nakomelingen deden aan gebiedsuitbreiding en bouwden 

aan het hertogdom Brabant. Godfried I van Leuven voegde 

Antwerpen en ‘s-Hertogenbosch toe en kreeg in 1106 de titel 

van hertog van Brabant. Met de slag van Woepertingen in 

1288 veroverde hertog Jan I van Brabant het hertogdom 
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Limburg. Jan I geldt als de meest glorieuze leider van het 

hertogdom. In 1947 schreef priester Harrie Beex zelfs Het lied 

van hertog Jan, een lied dat ik als student toch af en toe 

luidkeels mee gescandeerd heb op cantussen. 

De Brabantse hertogen gebruikten het beeld van de leeuw in 

hun wapenschild als symbool voor moed en kracht. Er is dus 

wel degelijk ook een Leeuw van Brabant. De kleuren van de 

Belgische vlag zijn trouwens gebaseerd op de kleuren van het 

wapenschild van de hertogen van Brabant. Hertog van 

Brabant is nog steeds een titel in de koninklijke familie. De 

naam Brabant is een afgeleide van braecbant. Dit is een 

samenstelling van braec, wat “broek” of “drassig land” 

betekent, en bant, wat “streek” betekent. 

Het hertogdom Brabant vormde vele eeuwen het hart van de 

Nederlanden en kende zeer welvarende tijden. Terwijl het 

grootste deel van Europa nog agrarisch was, bloeide Leuven, 

één van de belangrijke steden in het hertogdom, door handel 

en nijverheid. Rond 1300 woonden er al 20.000 mensen in de 

stad. Deze hoogdagen vertaalden zich in de Brabantse gotiek. 

Het stadhuis van Leuven is daar een mooi voorbeeld van. In 

dezelfde periode, op 27 september 1312, kreeg het hertogdom 

Brabant ook een charter dat we best een grondwet zouden 

kunnen noemen. Het Charter van Cortenbergh legde de 

bijeenkomst van de Raad van Cortenbergh, een soort 

parlement, vast. Tot 1375 kwam dit controleorgaan regelmatig 

bijeen in wat we vandaag nog altijd kennen als de Abdij van 

Kortenberg. 
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Door de eeuwen heen werd het hertogdom Brabant opnieuw 

kleiner. In 1795 werd het opgesplitst in het Département des 

Deux-Nèthes en het Département de la Dyle. Dat laatste 

departement werd in de periode van het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden (1815-1830) de provincie Zuid-Brabant en 

later, na de Belgische onafhankelijkheid in 1831, de provincie 

Brabant. Toen we onlangs op werkbezoek waren in ’s-

Hertogenbosch, die andere belangrijke stad van het 

hertogdom Brabant, viel op dat de periode van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden ontbreekt in het verhaal over 

Brabant in het Noordbrabants Museum. Nergens werd 

bijvoorbeeld uitgelegd dat de naam van de huidige 

Nederlandse provincie Noord-Brabant er gekomen is om het 

onderscheid te maken met de provincie Zuid-Brabant, de 

latere Belgische provincie Brabant. 

De provincieraad van Brabant vergaderde voor het eerst op 6 

oktober 1836. De provincieraad van Vlaams-Brabant vergadert 

tegenwoordig in Leuven, sinds 1 januari 1995 de hoofdplaats 

van Vlaams-Brabant. Ook het provinciehuis staat in Leuven. 

De provincieraad bestaat vandaag nog uit 72 

provincieraadsleden. Op 14 oktober 2018 zullen we nog maar 

36 provincieraadsleden kiezen, 20 in het arrondissement 

Halle-Vilvoorde en 16 in het arrondissement Leuven. 

Met een oppervlakte van 2.106 km2 is Vlaams-Brabant de 

kleinste Vlaamse provincie. Op 1 januari 2018 waren er 

1.137.798 inwoners. In het arrondissement Halle-Vilvoorde 

wonen 631. 805 mensen, in het arrondissement Leuven 
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505.993. De provincie Vlaams-Brabant telt 65 gemeenten, 35 in 

Halle-Vilvoorde en 30 in Leuven. Het aantal inwoners zal de 

komende jaren nog toenemen. Een trend die we trouwens in 

heel Vlaanderen zien. Gemeenten in de Rand rond Brussel 

zullen het sterkst in aantal toenemen. Al naargelang de bron 

zien we een stijging van 10 tot 25 % tegen 2035.  

De belangrijkste waterlopen in Vlaams-Brabant zijn de Dijle, 

de Zenne en de Demer. Vlaams-Brabant heeft een dicht 

netwerk van autosnelwegen. Met 83 km per 1.000 km2 is dat 

meer dan 64 km per 1.000 km² voor Vlaanderen en 72 km per 

1.000 km² voor Brussel. De provincie Vlaams-Brabant is ook 

heel welvarend. In 2015 bedroeg het gemiddelde jaarinkomen 

per inwoner 20.805 euro. Dat is het hoogste gemiddelde 

inkomen per inwoner van alle Belgische provincies. In 

Vlaams-Brabant leven slechts 3,7 op 1.000 inwoners van een 

leefloon terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 5,1 op 1.000 

bedraagt. 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant werkt onder meer 

met financiële middelen van de inwoners van Vlaams-Brabant. 

In 2018 bedraagt het budget waarmee de provincie Vlaams-

Brabant zal werken op net geen 210 miljoen euro. Bijna 42 % 

van deze middelen is afkomstig van de opcentiemen die we 

als inwoner van Vlaams-Brabant betalen op de onroerende 

voorheffing. Slechts 1 % komt van directe belastingen. Anders 

dan de inwoners van de andere Vlaamse provincies betalen de 

Vlaams-Brabanders geen provinciale belastingen via hun 

personenbelastingen. 
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 Het bestuur dat na 14 oktober 2018 aan zet komt, zal beslissen 

hoe de financiële middelen van de provincie Vlaams-Brabant 

in de toekomst zullen besteed worden. Als het van ons 

afhangt, zal dat zeker zijn om de in dit boekje beschreven 

doelen voor Vlaams-Brabant te realiseren. 
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1. Neen aan de bestuurlijke verrommeling! 
  

Zijn de provincies dan nog niet afgeschaft? Die vraag heb ik 

de laatste tijd vaak moeten beantwoorden. Ik heb er ook 

regelmatig met mijn dochter over gepraat toen ze het 

afgelopen jaar het vak Belgische binnenlandse politiek van 

professor Herwig Reynaert volgde. Ik kan formeel zijn. De 

provincies zijn niet afgeschaft, ze zijn de afgelopen jaren alleen 

hervormd. Direct bij haar aantreden in 2014 stelde de Vlaamse 

regering van N-VA, CD&V en Open Vld verschillende 

verregaande functionele hervormingen voor de provincies 

voor. Daardoor kunnen de provincies vandaag enkel nog 

beleid voeren op vlak van onder meer klimaat, natuur, water 

en ruimtelijke ordening, de zogenaamde grondgebonden 

aangelegenheden. De Vlaamse overheid nam de 

persoonsgebonden aangelegenheden zoals jeugd, cultuur en 

welzijn over. De hervorming van de provincies betekent niet 

alleen minder bevoegdheden, maar ook minder 

provincieraadsleden en gedeputeerden. De nieuwe 

provincieraad zal 36 leden tellen. Momenteel zijn dat er nog 

72. Uit die raad zal een nieuwe deputatie worden 

samengesteld, een nieuw dagelijks bestuur van de provincie. 

Dat zal voortaan uit vier in plaats van zes gedeputeerden 

bestaan. Ook de provinciegouverneur blijft. Die is immers 

geen verkozen politicus, maar een topambtenaar, benoemd 

voor het leven door de Vlaamse regering. 
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De hervorming van de provincies brengt tot op de dag van 

vandaag veel onzekerheden met zich mee voor 

jeugdverenigingen, sportclubs en welzijnsorganisaties die 

jarenlang samenwerkten met de provincie. Maar meer 

fundamenteel ben ik ook helemaal niet overtuigd of deze 

hervorming wel heeft geleid tot beter bestuur. Zo voeren de 

provincies geen inburgerings- en integratiebeleid meer. Dat is 

sinds 1 januari 2015 de taak van het nieuwe Vlaams 

Agentschap Integratie en Inburgering. Tot op de dag van 

vandaag rijzen echter twijfels over wat dat Agentschap wél en 

niet mag doen. Vroeger bekommerde bijvoorbeeld binnen de 

provincie een deskundige zich om het welzijn van de kinderen 

van woonwagenbewoners op de doortrekkersterreinen. Bij het 

Vlaams Agentschap lijkt niemand zich daadwerkelijk het lot 

van deze kinderen aan te trekken. Bij vragen over de 

alfabetisering van deze kinderen, worden we van het kastje 

naar de muur gestuurd. Volgens het Agentschap moet het 

ministerie van Onderwijs het laken naar zich toe trekken. 

Woonwagenbewoners zijn echter een specifieke doelgroep en 

dus is volgens het ministerie van Onderwijs de alfabetisering 

van hun kinderen bij uitstek een taak van het Agentschap. 

Finaal gebeurt er rond het welzijn en de educatie van de 

kinderen op de doortrekkersterreinen al twee jaar niets meer. 

En wat wel gebeurt, gebeurt dankzij de provincies die er 

eigenlijk niet meer om zouden mogen malen. 
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Je zou je de vraag kunnen stellen of ik de roep naar een beter 

beleid dat minder kost dan misschien niet steun. Maar 

natuurlijk wel! Ik ben er ook voor gewonnen dat we in een 

kleine regio als Vlaanderen - in andere landen zelf de maat 

van een provincie - het bestuur beter proberen te organiseren. 

Maar de inzet van een institutionele hervorming moet zijn dat 

je met dezelfde middelen (efficiëntie) je doelen sneller en beter 

bereikt (effectiviteit). En dat zie ik niet in de “operatie 

provincies” van deze Vlaamse regering. Ik zie wel dat de 

Vlaamse regering gretig is om het geld van de provincies 

binnen te halen, maar veel verder reikt deze voor deze 

regering “historische” interne staatshervorming in mijn ogen 

niet. De wezenlijke verandering is niet in zicht. 

Voor de grote staatshervormingen van de jaren zeventig 

kende België een opbouw met gemeenten, provincies en het 

centrale niveau. In de jaren zeventig kregen de provincies 

echter concurrentie van een nieuwe bestuurslaag op regionaal 

- Vlaams - niveau. Tegelijkertijd werden de steden en 

gemeenten in Vlaanderen groter en sterker. Ze organiseerden 

zich in tal van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 

de zogenaamde intercommunales. Vlaanderen telt heel veel 

intercommunales. Het zijn er zelfs zoveel dat een kat er haar 

jongen maar met moeite in terugvindt. Meestal is nog wel 

duidelijk wie in de besturen van de intercommunales zit, maar 

het besluitvormingsproces in de intercommunales is helemaal 

niet transparant. In intercommunales komen burgemeesters of 

schepenen samen. Ze nemen er beslissingen zónder directe 
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democratische controle door de oppositie. En daar hou ik niet 

van. In principe moeten de burgemeesters en schepenen 

rapporteren aan de gemeenteraden over de beslissingen die in 

de intercommunales zijn genomen, maar in de praktijk 

gebeurt het nauwelijks. In intercommunales worden veel 

zaken besloten zonder democratische controle. Een 

oppositiepartij heeft niet veel te zeggen rond de tafel van de 

intercommunale. Voor een democraat is een intercommunale 

dan ook geen alternatief voor een democratisch verkozen en 

legitiem provinciebestuur. Ik geloof dat de talrijke 

intercommunales, veel meer dan de provincies, oorzaak van 

de bestuurlijke verrommeling in Vlaanderen zijn. In de 

provincies verkiest de burger de bestuurders rechtstreeks. De 

partijen die niet tot de meerderheid behoren, kunnen er het 

gevoerde provinciale beleid aan directe democratische 

controle onderwerpen. In intercommunales is dat niet 

mogelijk. 

Ecowerf, Interleuven en Haviland zijn bekende 

intercommunales in Vlaams-Brabant, maar ze zijn zeker niet 

de enigen. Sommige intercommunales hebben opdrachten 

gekregen van een groep gemeenten, bijvoorbeeld afval 

ophalen. Andere verlenen diensten op een aantal zeer 

uiteenlopende terreinen. Intercommunales voeren dus 

operationele taken uit, maar ze nemen ook zelf 

beleidsbeslissingen, ook al zijn ze niet verkozen. In het minst 

democratische scenario ligt de werkelijke beslissingsmacht 

zelfs bij het personeel van de intercommunale en zijn de 
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beleidskeuzes tegenstrijdig met die van verkozen besturen 

zoals de provincies en de gemeenten. Verder zijn er ook heel 

wat vaste kosten verbonden aan de verschillende 

intercommunales. Bestuurders van intercommunales krijgen 

vaak aanzienlijke zitpenningen voor hun mandaat. Recente 

schandalen hebben geleerd dat gebrekkige controle kan leiden 

tot buitensporige zelfbediening. In februari 2017 becijferde de 

krant De Tijd dat alle Vlaamse intercommunales samen 3.635 

betaalde politieke zitjes tellen. Volgens de krant zijn de tien 

grootste (koepels van) intercommunales alleen al goed voor 

2.504 postjes en 3 miljoen euro aan zitpenningen! 

Totnogtoe hebben de provincies vertegenwoordigers in de 

intercommunales, maar vanaf 1 januari 2019 is dat niet langer 

het geval. Dat vind ik een absurde beslissing van deze 

Vlaamse regering. Ten eerste zorgde vertegenwoordiging 

vanuit een verkozen provincieraad nog voor enige 

democratische controle want er was terugkoppeling naar de 

democratisch verkozen provincieraad. Maar ten tweede 

houden de intercommunales zich vooral bezig met 

grondgebonden thema’s. Dat zijn nu juist de thema’s 

waarvoor ook de provincies bevoegd blijven. De uitsluiting 

van de provincies uit de intercommunales zorgt volgens mij 

voor minder communicatie en dus mogelijk ook voor 

concurrentie op de markt van het algemeen belang. En laat 

daar nu net samenwerking en geen concurrentie nodig zijn. 

Als intercommunales net hetzelfde gaan doen als provincies 

maar zonder democratische controle, dan denk ik dat we wel 
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heel fout bezig zijn. Om te voorkomen dat intercommunales 

en provincies elkaar op korte termijn voor de voeten lopen, 

pleit ik voor samenwerkingsovereenkomsten bij het begin van 

de bestuursperiode. 

In het algemeen kijk ik uit naar een verdieping van het debat. 

Als zeker al de N-VA de provincies in de toekomst helemaal 

wil afschaffen, dan neem ik Vlaams minister-president Geert 

Bourgeois graag op zijn woord: “een mens moet zich hoeden 

het kind niet met het badwater weg te gooien”. Vriend en 

vijand erkent inmiddels de toegevoegde waarde van 

provincies wat bijvoorbeeld klimaatbeleid betreft. Ook op vlak 

van e-government is een intermediair bestuur, een 

democratisch verkozen bestuur tussen de lokale besturen en 

Vlaanderen, al heel opportuun gebleken. Ik teken dan ook 

overtuigd voor drie bestuursniveaus, met de ambitie om de rol 

van elk bestuursniveau scherp te definiëren. Met Groen 

geloven we in democratisch verkozen stads- en 

streekgewesten ter vervanging van de provincies en de 

intercommunales. Mijn collega in het Vlaams parlement, 

Ingrid Pira, formuleerde daarover een voorstel. 

De stads- en streekgewesten werken met vaste 

werkingsgebieden die maximaal samenvallen met de 

werkelijke leefwereld van de bewoners. Gemeenten kiezen vrij 

één bestuurlijk gewest waarbij ze zich aansluiten. De stads- en 

streekgewesten zijn bevoegd voor al die materies waarvoor ze 

het best geplaatst zijn. Ze maken geen kunstmatige opdeling 

tussen grondgebonden en persoonsgebonden bevoegdheden. 
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Ze gaan uit van het principe dat een hogere overheid niet 

moet doen wat een lagere overheid beter kan. Voor de 

realisatie schuift Groen de tijdshorizon van 2030 naar voor 

zodat de voorbereiding grondig kan gebeuren en de nieuwe 

besturen degelijk uit de startblokken kunnen schieten. 

Met Groen geloven we in de zin van een territoriale 

hervorming. We geloven in streekbesturen die dicht bij de 

noden en de beleving van de burgers staan. Die besturen zijn 

uiteraard rechtstreeks door de burger verkozen. Een groot 

deel van de intercommunales zou opgaan in de 

streekbesturen. Dat zou een pak op de borrel schelen en zou 

de democratie en transparantie ten goede komen. Een 

streekraad, samengesteld uit leden van meerderheid en 

oppositie, zou controle uitoefenen op de inhoudelijke gang 

van zaken. Ongehoorde vergoedingen zouden ook niet meer 

aan het oog ontsnappen. Een gefaseerde ombouw van de 

provincies tot stads- en streekgewesten tegen 2030 kan volgens 

ons wél leiden tot meer efficiëntie en meer effectiviteit. Met 

andere woorden: met minder geld meer maatschappelijk 

gedragen resultaat! We zijn er alvast helemaal klaar voor. 
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2. Vlaams-Brabant klimaatneutraal tegen 

2040   

Als leerkracht maakte ik met mijn leerlingen plannen voor de 

energetische renovatie van onze school. De wind gierde er dan 

ook door de ramen van tijd tot stond. Enkelglas was immers 

de norm. Bij de provinciale verkiezingen van 2012 was 

duurzaam (ver)bouwen niet toevallig één van mijn 

prioriteiten. Tijdens de verkiezingscampagne van 2012 

beloofde ik dat we ons zouden inzetten voor de realisatie van 

een klimaatneutrale provincie. We zouden ervoor zorgen dat 

de provincie Vlaams-Brabant haar klimaatambities scherp zou 

stellen. Inspiratie vond ik in het boek Terra Reversa van Peter 

Tom Jones en Vicky De Meyere en de ambitie van centrumstad 

Leuven om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. 

En zo geschiedde. We stelden, gesteund door de Vlaams-

Brabantse provinciale administratie, een provinciaal 

klimaatbeleidsplan op en formuleerden de doelstelling om 

tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we tegen 

die tijd minstens 80 % minder CO2 uitstoten in vergelijking 

met 2011. Uit studies blijkt dat woningen en gebouwen 

enerzijds en mobiliteit anderzijds de meeste CO2 in onze 

provincie uitstoten. We zetten dan ook sterk in op CO2-

reductie in die sectoren. Maar ook op andere vlakken zetten 

we ons beste beentje voor. Ik ben best trots op en gehecht aan 

ons klimaatbeleidsplan. Het is uniek omdat het doelstellingen 
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formuleert voor de lange termijn die over de legislaturen heen 

moeten worden gerealiseerd. Het formuleert die ambities 

bovendien voor alle beleidsterreinen waarvoor de provincie 

bevoegd is. Voor de opmaak van het beleidsplan 

organiseerden we in het najaar van 2015 trouwens ook - als 

eerste overheid in Vlaanderen ooit - een klimaattop. Zo 

schreven burgers, middenveldorganisaties, kennisinstellingen 

en bedrijven mee aan het plan. 

Ik hoop innig dat we ons Vlaams-Brabants klimaatbeleidsplan 

na 14 oktober 2018 verder mee zullen kunnen realiseren. We 

hebben er keihard aan getrokken. Ik durf zelfs te beweren dat 

Groen de allerbeste garantie is dat het plan in de toekomst 

geen dode letter blijft. Om niet in intenties te blijven hangen 

vertalen we het klimaatbeleidsplan om de drie jaar in een 

klimaatactieplan. Bij de eerste evaluaties van het 

klimaatactieplan 2016-2019 bleek dat we goed op schema 

zitten, maar ook dat we nog helemaal geen reden tot juichen 

hebben. In 2015 en 2016 stootten we in Vlaams-Brabant 

weliswaar 1 % minder CO2 uit dan in het referentiejaar 2011, 

maar met een uitstoot van respectievelijk 6.076.314 ton en 

6.077.053 ton CO2 deden we het in die jaren in Vlaams-Brabant 

minder goed dan in 2014. Hoe kan dat? Wel, in 2015 waren we 

nog niet gestart met de uitvoering van ons provinciaal 

klimaatbeleid. Bovendien heeft de provincie maar weinig 

impact op de CO2-uitstoot van de luchthaven en het verkeer 

op de Ring rond Brussel. Ik denk dat we vooral lessen moeten 

trekken uit de cijfers. De langdurige hitte en het daarop 
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volgende onweer deze zomer hebben pijnlijk duidelijk 

gemaakt dat we nog lang niet snel genoeg gaan met ons 

klimaatbeleid. We moeten op alle beleidsniveaus een grote 

tand bijsteken. Dat zeg ik ook meermaals aan mijn collega’s in 

de deputatie. Het is de nagel waarop ik blijf kloppen. En dat is 

nodig. Ik denk niet dat ik ze de klimaatverandering nog zal 

horen ontkennen - dat was in de aanloop van vroegere 

verkiezingen wel anders. Maar ik blijf wel degene die bij elke 

beleidsbeslissing het ruimere plaatje schets. Voor de aanpak 

van de klimaatverandering blijft Groen broodnodig. 

Om klimaatneutraal te worden trekken we zoveel mogelijk 

gemeentebesturen aan boord van het Burgemeesters-

convenant voor Klimaat en Energie. Dat Burgemeesters-

convenant brengt lokale besturen uit de Europese Unie (EU) 

samen om de klimaatdoelstellingen van de EU te behalen. 

Duizenden lokale besturen engageerden zich al. In juni 2014 

ondertekenden onder leiding van collega Luc Robijns de eerste 

burgemeesters van Vlaams-Brabant het Burgemeesters-

convenant. Op dit moment hebben 60 van de 65 Vlaams-

Brabantse gemeenten dit gedaan. Die gemeenten werken aan 

energiebesparing, minder CO2-uitstoot en meer hernieuwbare 

energie. De gemeenten kunnen bij de provincie, erkend door 

de EU als territoriaal coördinator van het convenant, terecht 

voor steun, advies en begeleiding. Vooral voor kleinere 

gemeenten is de provincie een belangrijke hulplijn. Zo 

stimuleerden we de gemeenten Beersel, Meise en Londerzeel 

om met een Energy Service Company (ESCO) in zee te gaan. Die 
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ESCO’s renoveren de gemeentelijke gebouwen en maken ze 

energiezuinig. Omdat een gemeente vaak niet over voldoende 

geld beschikt om alles meteen te betalen, financieren ESCO’s 

de werken (deels). De gemeenten betalen de ESCO’s terug via 

de besparingen op de energiefacturen die het gevolg zijn van 

de energiebesparende maatregelen. Het spreekt voor zich dat 

we ook in de toekomst verder willen samenwerken in het 

kader van het Burgemeestersconvenant. 

Daarnaast startten we het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant 

op. Dat is een samenwerkingsverband van de provincie met 

Pajopower in het Pajottenland, 3Wplus in de Noordrand, IGO-

Leuven en De Kringwinkel Hageland. Het netwerk geeft de 

inwoners van Vlaams-Brabant raad om hun woning 

energetisch te verbeteren. Vier klimaatmobielen houden op 

strategische plaatsen in de gemeenten halt. Bewoners kunnen 

in de klimaatmobielen terecht voor deskundig advies over de 

duurzame renovatie van hun woning. Om de daad bij het 

woord te voegen, kunnen de Vlaams-Brabanders terecht bij 

onze provinciale groepsaankopen voor dak- en 

zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie, ramen en foto-

voltaïsche zonnepanelen. Op een jaar tijd ontvingen we zo’n 

4.157 aanvragen en stond de teller op ruim 500 uitgevoerde of 

geplande realisaties. Burgers beseffen maar al te goed dat ze 

door de energetische renovatie van hun huis de CO2-uitstoot 

van hun woning naar beneden halen, maar ook op hun 

energiefactuur besparen en het comfort van de woning 

vergroten. Met de provinciale groepsaankopen halen we 
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drempels voor het uitvoeren van energiebesparende 

investeringen weg. We zorgen ervoor dat de klant het beste 

product krijgt tegen een goede prijs. Alleen al voor die zorg 

zou ik zelf van onze groepsaankopen willen genieten. Destijds 

heb ik mijn zolder geïsoleerd. Maar als ik nu de experten van 

het klimaatnetwerk hoor, weet ik dat ik mijn zolder beter had 

kunnen isoleren tegen een gunstigere prijs. De komende jaren 

willen we de provinciale groepsaankopen nog uitbreiden met 

bijvoorbeeld zonneboilers. 

Binnen onze groepsaankopen werken we overigens 

hoofdzakelijk met lokale aannemers en installateurs. Als er in 

het eerste jaar van de groepsaankopen 500 aannemingen van 

dakisolatie, zoldervloerisolatie en zonnepanelen werden 

gedaan, dan gebeurden die grotendeels door Vlaams-

Brabantse bedrijven. Het kostte ons moeite om de 

coalitiepartners te overtuigen, maar het was een bewuste 

keuze om geen groepsaankopen te organiseren bij één 

aannemer tegen een bodemprijs. Als we in 2012 beweerden 

dat investeren in klimaatneutraliteit finaal ook goed zou zijn 

voor de economie, dan bewijzen we dat vandaag met het 

karakter van onze groepsaankopen. Inwoners die intekenen 

op de groepsaankoop profiteren zelf van betaalbare kwaliteit 

en dragen tegelijkertijd bij aan de lokale economie en 

tewerkstelling.  

Bedrijven spelen een belangrijke rol om onze provincie 

klimaatneutraal te maken. Met het Vlaams Netwerk van 

Ondernemingen Vlaams-Brabant (Voka) richtten we het 
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unieke Milieu-infopunt voor de kmo (miK) op. miK neemt 

bedrijven mee op onze weg naar klimaatneutraliteit. Sinds 

2014 dingen bedrijven mee naar de titel Klimaatambassadeur. 

De eerste klimaatambassadeur werd Nearly New Office 

Furniture (NNOF), een bedrijf uit Vilvoorde dat zijn geld 

verdient door oude meubelen om te toveren in nieuwe 

meubelen. Daarna volgden Ecoworks uit Vilvoorde, de 

Kasteelhoeve uit Wange en ACE Packaging uit Diest. Zonder 

de vele kleine en middelgrote ondernemingen in onze 

provincie kunnen we het klimaatneutraal verhaal van de 

provincie Vlaams-Brabant niet schrijven. Ook in een volgende 

beleidsperiode blijven ze een heel belangrijke partner. 

De volgende jaren willen we graag verder bouwen op de 

fundamenten die we de afgelopen zes jaar legden. Ik denk dan 

in het bijzonder aan het project Energieke Scholen. Dat loopt 

nu in Leuven, maar we willen het uitbreiden naar alle scholen 

in Vlaams-Brabant. Samen met de zestien katholieke 

middelbare scholen van de Katholieke Scholengemeenschap 

Leuven (KSLeuven) maken we de schoolgebouwen 

energieneutraal. Dat dat broodnodig is, merkte ik als 

leerkracht in onder meer het Atheneum van Keerbergen en het 

Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo. Met Energieke Scholen 

creëren we in een eerste fase draagvlak voor energieneutrale 

maatregelen. Daarna proberen we aan de hand van gerichte 

metingen en de juiste afstellingen van bijvoorbeeld 

verwarmingsketels al heel wat energiewinst te realiseren. 

Tenslotte verzamelen we de nodige financiële middelen om de 
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scholen in een sneltempo energetisch te renoveren. Omdat de 

middelen die de Vlaamse overheid over heeft voor de 

renovatie van de Vlaamse scholen onvoldoende zijn, zullen we 

in dit project heel uitdrukkelijk zoeken naar coöperatieve 

manieren van samenwerking. Leerkrachten en ouders zouden 

in de toekomst een deel van hun spaarcenten kunnen 

investeren in een energiecoöperatie die aan de slag gaat in de 

eigen school. Dankzij de investeringen bespaart de school. De 

coöperanten, de leerkrachten en de ouders, op hun beurt 

krijgen dankzij die besparing een financiële bonus, maar 

werken ook in een comfortabelere omgeving of weten dat hun 

kinderen in een kwaliteitsvolle en gezonde leefomgeving les 

krijgen. 

We hebben burgers, bedrijven, scholen en middenveld-

organisaties nodig om tegen 2040 klimaatneutraal te worden. 

Er leven veel goede ideeën in Vlaams-Brabant die bijdragen 

aan een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. Om die ideeën om te 

zetten in de realiteit maken we sinds 2013 jaarlijks 500.000 

euro vrij. Sinds 2013 hebben we zo 59 klimaatprojecten voor 

een totaalbedrag van 2,9 miljoen euro ondersteund. De eerste 

36 klimaatprojecten bundelden we in de publicatie 36 

klimaatprojecten. Samen naar een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. 

De publicatie is een inspiratiebron voor iedereen die zijn of 

haar steentje wil bijdragen en is gratis te verkrijgen via de 

website van de provincie. Een jury screende alle projecten en 

selecteerde de beste projecten op basis van criteria als de CO2-

besparing, de creatieve insteek, de samenwerking met 
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verschillende organisaties en de multipliceerbaarheid. Zo zijn 

de activiteiten van het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant 

geïnspireerd door het klimaatproject Warme Koesterbuurten 

en de basis voor het project Energieke Scholen ligt in het 

gelijknamige klimaatproject van het educatief centrum De 

Paddenbroek in Gooik. 

De komende jaren willen we nog meer klimaatprojecten 

ondersteunen, opschalen en uitbreiden naar heel de provincie. 

Op die manier willen we nog beter samenwerken met al wie 

zich wil inzetten voor het klimaat. Als mensen, al dan niet 

georganiseerd, een goed idee hebben, ondersteunen we dat 

met raad en middelen. Als het project heel effectief blijkt, tillen 

we het naar een hoger niveau en breiden we de werking ervan 

uit naar de hele provincie. In de volgende beleidsperiode wil 

ik zo heel graag een echt Burgerparlement voor klimaatzaken 

oprichten. We willen de burgers van Vlaams-Brabant échte co-

creatoren maken van ons klimaatbeleid. We willen dat 

iedereen het gevoel heeft dat het anders kan en dat hij of zij 

kan bijdragen aan de klimaatuitdagingen. Zo willen we een 

nog beter klimaatbeleid voeren en nog meer focussen op 

effectieve CO2-winst. Daarnaast willen we de resultaten, acties 

en uitdagingen van ons provinciaal klimaatbeleidsplan nog 

nadrukkelijker naar buiten brengen. We willen de 

klimaatkaart, een digitale interactieve tool met alle Vlaams-

Brabantse klimaatacties, verder uitbouwen. Zo kunnen we 

allemaal samen de vinger aan de pols van het klimaatbeleid 
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van Vlaams-Brabant houden en succesvol verder timmeren 

aan de weg van een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. 
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3. Meer natuur en minder beton 
  

Op heel warme dagen kan het in mijn huis erg warm en zelfs 

benauwd zijn. De beste plek om dan te vertoeven is de 

achterkant van mijn stadstuin. Daar zorgt het bladgroen van 

enkele bomen elke warme dag van het jaar voor de beste 

verkoeling en verfrissing. Een boom heeft het koelvermogen 

van ongeveer tien aircotoestellen. Een groot voordeel van de 

natuur voor de mens! 

De natuur levert zogenaamde ecosysteemdiensten aan de 

mens. Zo is de natuur belangrijk voor het tegengaan van de 

klimaatverandering (klimaatmitigatie) én voor de opvang van 

de gevolgen ervan (klimaatadaptatie). Bomen zorgen voor de 

opname van CO2, maar ze brengen ook verfrissing tijdens 

hittegolven. Zonder het herstel en een goed beheer van de 

natuurlijke riviervalleien in onze provincie, zullen we nog 

meer overstromingen krijgen. Of zoals de voorzitter van de 

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) het 

onlangs verwoordde: “zonder het natuurgebied de Doode 

Bemde had Leuven al meermaals onder water gestaan”. 

Natuur zorgt ook voor ontspanning. Uitkijken op de natuur of 

erin verblijven blijkt een positieve invloed te hebben op onder 

meer stemming, concentratie, zelfdiscipline en stress. De 

gunstige effecten treden al op bij kortstondige blootstelling 

aan natuur. Natuur zuivert de lucht die we inademen. Ze is 

absoluut belangrijk voor onze gezondheid. Mijn zoon had als 



52 
 

kind astma en heeft als puber nog altijd erg gevoelige 

luchtwegen. Steevast, bij elke consultatie, verwijst de specialist 

naar de luchtvervuiling als oorzaak. Bij ons recentste bezoek 

leerde ik zelfs dat in medische kringen een nieuwe term 

circuleert: lentesmog. De dokter legde ons uit dat er meer fijn 

stof wordt vastgehouden door de stijgende temperaturen in 

het voorjaar. Wie gevoelige luchtwegen heeft of allergisch is 

voor bijvoorbeeld huisstofmijt of pollen, zal het in de lente nog 

lastiger hebben door het broeikaseffect en de 

klimaatopwarming. Een lange lijst groeiende gezondheids-

problemen kunnen door meer natuur verbeteren en, in 

sommige gevallen, zelfs verdwijnen. 

De meetbare voordelen van onze natuur zijn dus talrijk. Onze 

natuur zorgt trouwens ook voor de bestuiving van 

landbouwgewassen en houdt landbouwplagen in toom. Als 

toeristische troef zorgt ze voor inkomsten, maar tegelijk is ze 

ook erg democratisch. De natuur is er voor iedereen, in al haar 

kwetsbare grootsheid. Je hoeft niet rijk te zijn om ergens van 

een stukje natuur te kunnen genieten. Toen mijn broer Wim in 

april 2015 stierf aan de gevolgen van darmkanker, bood de 

natuur houvast. Het uitzicht op de eeuwenoude eik vanop zijn 

ziekbed verzekerde hem dat niets ooit helemaal eindigt. Die 

gedachte hielp hem zich te verzoenen met zijn eigenlijk 

onaanvaardbare noodlot om als 44-jarige man zijn gezin, 

ouders, broers en zussen, vrienden en bedrijf te moeten 

achterlaten. De natuur troostte hem toen en ze troost nu ons. 
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Telkens ik een boom plant, denk ik aan mijn broer en hou ik 

een stukje van zijn eeuwigheid vast. 

Mijn kinderen lachen er ook wel eens mee dat “ik weer in de 

krant sta omdat ik een boom ben gaan planten”. Maar om van 

de ecosysteemdiensten van de natuur te kunnen blijven 

profiteren, is het heel belangrijk dat we veel bomen planten. 

Het is van groot belang dat we heel goed zorgen voor het 

ecosysteem zelf. Volgens studies is het veel duurder om de 

impact van verstoorde ecosystemen op te vangen, dan om die 

ecosystemen intact te houden. Opdat de natuur ons kan 

blijven helpen om te gaan met de gevolgen van de 

klimaatverandering en al haar andere troeven kan blijven 

uitspelen, is het van het grootste belang dat we in haar 

veerkracht investeren. 

Zo is het belangrijk dat we in onze provincie meer ruimte 

voorbehouden waar de natuur vrij haar gang kan gaan. Dat is 

al het geval in het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud en 

Heverleebos, het Hallerbos en de bossen de Merode rond 

Averbode. Maar er zijn ook andere waardevolle 

natuurgebieden die (nog) niet erkend zijn als reservaat. De 

Grote Getevallei in Linter bijvoorbeeld, een gebied van 280 ha 

en eigendom van de provincie Vlaams-Brabant. Natuurpunt 

beheert de natuur in het gebied. Recent hebben we aan 

minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) gevraagd 

om de Grote Getevallei te erkennen als natuurreservaat. Ik zou 

het uiteraard fantastisch vinden mochten we er in Vlaams-

Brabant een reservaat bij krijgen. De Grote Gete is een robuust 
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gebied. Het kan tegen een stootje en is heel nuttig als 

natuurlijk overstromingsgebied. Dat laatste geldt ook voor de 

Groene Vallei. Gelegen in de driehoek Leuven - Mechelen - 

Brussel is dit natuurgebied een belangrijk overstromings-

gebied, maar ook een échte verademing voor alle mensen in 

onze dichtbevolkte en dichtbebouwde provincie. De voorbije 

jaren ondersteunden we de verdere ontwikkeling van de 

Groene Vallei en de inrichting van een bezoekerscentrum in 

Erps-Kwerps aan de ingang van het natuurgebied. Het idee 

voor dat bezoekerspunt kwam van Ewoud L’Amiral en werd 

eerst op ongeloof onthaald. Maar vandaag ontvangt het 

centrum een diversiteit aan mensen. Soms gaan er 

tentoonstellingen over natuur door, dan weer vindt er een 

teambuilding plaats. Zelfs bedrijven als Johnson & Johnson 

hielden er al halt. In het bezoekerscentrum van de Groene 

Vallei kan je terecht voor een hapje en een tapje of, gewoon, 

om te genieten van de natuurlijke rijkdom van het gebied. 

Voor de ontwikkeling van de Groene Vallei en 144 

vergelijkbare biodiversiteitsprojecten trok de provincie tussen 

2013 en 2018 1,7 miljoen euro uit. Daarnaast zijn we erin 

geslaagd om jaarlijks 250.000 euro vrij te maken voor de 

aankoop van natuurgebieden. Tussen 2013 en 2018 kocht 

Natuurpunt met 1,4 miljoen euro provinciale middelen 642 ha 

bijkomend natuurgebied in Vlaams-Brabant aan. In 2017 

vonden de grootste aankopen plaats in de Hagelandse vallei 

(bijna 8 ha) in Rotselaar en Holsbeek, in de Kapittelbeek (4,4 

ha) in Beersel, in de Marselaer (3,6 ha) in Londerzeel en in het 
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Kastanjebos (1 ha) in Herent. In de toekomst willen we 

uiteraard verder blijven inzetten op het verwerven van 

natuurgebieden. Door natuurgebieden aan te kopen, hoe klein 

ook, zetten we immers elke dag weer stappen op weg naar 

grotere natuurgehelen. 

We investeren in natuurontwikkeling en ik wil dat graag 

blijven doen. Ook in onze dorpen en steden. Daar wil ik kleine 

groene plekken creëren. Voor de ontwikkeling van natuur in 

de verstedelijkte context hebben we de laatste jaren 

samengewerkt met bedrijven, zorginstellingen, jeugd-

verenigingen en gemeenten. In Steenokkerzeel realiseerden we 

samen met de gemeente een sterretjesweide voor doodgeboren 

kindjes. In Grimbergen pakten we de tuin rond het 

psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius aan. Toyota Parts Centre 

Europe in Diest investeerde in een bloemenweide op haar 

bedrijventerrein terwijl de onderneming Athlon haar 

buitenruimte inrichtte met het oog op biodiversiteit én het 

bufferen van de gevolgen van de klimaatverandering. Dat 

laatste is ook een belangrijke reden waarom we de voorbije 

jaren verschillende speelplaatsen “vergroend” hebben. Als 

speelplaatsen uit minder beton bestaan, dan vindt het water 

van hevige regens makkelijker een uitweg. Tegelijk kunnen 

leerlingen én leerkrachten beter presteren. In mijn jaren voor 

de klas heb ik vaak aan leerlingen gevraagd om even een 

wandeling op de speelplaats te gaan maken. De beweging en 

het “er even uit zijn” brachten hen bijna altijd de rust om 

verder te kunnen leren. Op de basisschool van mijn eigen 
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kinderen, de Appeltuin in Leuven, braken we de stenen 

speelplaats voor een deel op. In de plaats kwam er een parkje 

waarin mijn jongste dochter zich steevast verstopte als ik haar 

na schooltijd kwam ophalen. Hoe vaak heb ik haar niet 

gezocht in de kruipton of in de struiken! 

Natuur om te spelen, maar nog meer om het beste van jezelf te 

kunnen geven. Dat laatste is de belangrijkste motivatie van 

verschillende bedrijfsleiders en directeuren van zorg-

instellingen om te investeren in meer natuur op hun, vaak 

eerder kleine, terreinen. Meer natuur is heilzaam voor mensen. 

Meer natuur helpt mensen met een beperking om te 

ontstressen en prikkelt, andersom, mensen met dementie. Eén 

van de mooiste projecten uit de afgelopen jaren is de 

dementietuin in het Itterbeekse woonzorgcentrum 

Breugheldal. Dat was een schot in de roos. Ik ben nog steeds 

ontroerd als ik eraan terugdenk. Een heel klein stukje nieuwe 

natuur haalt er de bewoners met dementie uit hun isolement. 

Wanneer ze in contact komen met de vliegende bijtjes of de 

kippen die er rondlopen, herinneren ze zich hoe ze die ooit 

hebben verzorgd of zelfs op doek hebben geschilderd. 

De Regionale Landschappen (RL) maken samen met de 

provincie werk van meer natuur in de verstedelijkte ruimte. In 

Vlaams-Brabant zijn vijf Regionale Landschappen actief. Het 

gaat om RL Brabantse Kouters in de noordrand van Brussel, 

RL Pajottenland & Zennevallei in de west- en zuidrand van 

Brussel, RL Dijleland rondom Leuven, RL Noord-Hageland in 

het noordoosten en RL Zuid-Hageland in het zuidoosten van 
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de provincie. Regionale Landschappen werken aan 

landschapsontwikkeling. Ze investeren in de regionale natuur 

én het behoud van het regionaal erfgoed. Voor de provincie 

Vlaams-Brabant zijn ze meer dan belangrijke hefbomen om het 

natuur- en erfgoedbeleid te helpen realiseren. In 2014 schoof 

de Vlaamse regering de verantwoordelijkheid over de 

Regionale Landschappen door naar de provincies. Korte tijd 

later volgde echter het bericht dat de Vlaamse overheid de 

basisfinanciering voor de Regionale Landschappen niet meer 

zou garanderen. Als kersvers gedeputeerde had ik de 

opdracht om meer dan 1 miljoen euro per jaar te vinden om de 

Regionale Landschappen structureel van middelen te voorzien 

en mee aan boord te houden. Het was mijn vuurdoop in de 

politiek, maar het lukte. In de toekomst wil ik de 

samenwerking met de Regionale Landschappen graag 

verderzetten en de basisfinanciering ervoor garanderen. 

De ambitie om ook in de steden en dorpskernen voor meer 

natuur te zorgen, maakt deel uit van de samenwerking tussen 

de provincie en de Regionale Landschappen. Als zij samen 

met ondernemers werken aan de vergroening van 

bedrijventerreinen, dan kunnen zij daarvoor extra financiële 

steun van de provincie Vlaams-Brabant krijgen. Ik vind het 

belangrijk dat we partnerschappen proberen te smeden tussen 

sectoren die op het eerste zicht misschien niet zo voor de hand 

liggen. Ik geloof nogal in het Keniaanse gezegde dat je 

gebundelde takken niet kunt breken. Binnen alles wat ik doe, 

probeer ik mensen uit verschillende werelden met elkaar in 
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verbinding te brengen. Ik geloof in de vernieuwende kracht 

ervan. Mijn vader was jarenlang directeur van Voka Kempen, 

toen nog de Kamer van Kempische Koophandel. Jaren leek het 

alsof hij en ik in twee verschillende werelden leefden, maar 

tenslotte heeft hij mij geïnspireerd en ik hem. We hebben zelfs 

samen een klein bedrijfje gehad waar hij zijn en ik mijn 

expertise met de wereld kon delen. Ik leerde de bedrijfswereld 

beter kennen en mijn vader realiseerde zich dat de non-

profitsector vaak sneller bezig is met dingen die ook relevant 

zijn voor het bedrijfsleven. Op vlak van diversiteits- en 

duurzaamheidsmanagement bijvoorbeeld kon ik hem met 

meer dan goede ideeën verder helpen. 

Het out of the box denken is belangrijk als we onze natuur 

weerbaarder willen maken. Nederland is zo al sterk 

vertrouwd met het concept tijdelijke natuur. Dat kan ook bij 

ons voor veel meerwaarde zorgen. Ik wil er de volgende jaren 

alleszins werk van maken. Het principe is simpel. Een bedrijf 

heeft een stuk grond dat braak ligt. Soms gaan er jaren over 

vooraleer het stuk grond in gebruik genomen wordt. Met een 

regeling voor tijdelijke natuur kan de eigenaar de natuur 

kansen geven zonder dat hij of zij de ontstane fauna en flora 

moet compenseren wanneer hij of zij het terrein in gebruik 

neemt. De voordelen voor de natuur zijn zo weliswaar maar 

tijdelijk, maar toch hebben ze grote betekenis. Sommige dieren 

hebben bijvoorbeeld genoeg aan één broedseizoen. 

Daarenboven is het realistisch dat terreinen langer dan één 

jaar braak liggen. Doorgaans gebruikt de ondernemer in het 
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kader van tijdelijke natuur minder herbiciden of biociden. Hij 

moet het terrein dan ook niet steriel houden want hij moet niet 

compenseren. Via tijdelijke natuurprojecten ontstaan ook vaak 

duurzame contacten tussen de natuursector en de 

bedrijfswereld. Bedrijven die geproefd hebben van tijdelijke 

natuur, staan na de expansie van het bedrijf meer open voor 

de aanleg van groendaken, houtwallen, poelen en verruigde 

grasperken. Het concept tijdelijke natuur activeert het 

potentieel voor natuur op private gronden. Nederland 

realiseerde al ruim 2.000 ha tijdelijke natuur, verspreid over 

minstens dertig gebieden. Er is nog bijkomend potentieel van 

40.000 ha in de komende tien jaar. Het potentieel aan terreinen 

voor tijdelijke natuur in Vlaanderen wordt op 17.000 ha 

geschat. Ik heb niet onmiddellijk cijfers voor Vlaams-Brabant 

teruggevonden, maar er is geen reden om aan te nemen dat 

onze provincie ver onder of boven het gemiddelde zou liggen. 

De uitdaging is daarom om samen met andere 

bestuursniveaus te werken aan de juridische instrumenten die 

de realisatie van tijdelijke natuur ook bij ons mogelijk maken, 

en het dan gewoon te doen. 

De tuinen van de Vlaams-Brabanders spelen tenslotte ook een 

belangrijke rol om zoveel mogelijk natuur te vrijwaren en te 

ontwikkelen. Ongeveer 8 % tot 9 % van de oppervlakte in 

Vlaanderen bestaat uit private tuinen. Dat is méér dan het 

areaal aan beschermde natuurgebieden. Ook 86 % van de 

Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Het potentieel van tuinen 

voor meer en betere natuurontwikkeling is dus groot. We 



60 
 

starten daarom al met de campagne Leve de Tuin. We willen 

onze fauna en flora, onze dieren en planten, helpen met tuinen 

waar de natuur toch een beetje haar gang kan gaan. We willen 

eigenaars aanmoedigen om minstens bloemen te zaaien en 

bomen en hagen te planten. Dat is goed voor onze 

zogenaamde koesterburen. 

Vlaams-Brabant telt bijna tweehonderd koesterburen. Dat zijn 

dieren en planten in onze provincie die we extra moeten 

koesteren of verzorgen omdat ze belangrijk zijn voor de 

biodiversiteit. Elke gemeente van Vlaams-Brabant heeft een 

aantal koesterburen gekozen als totem. Tussen 2013 en 2018 

trok de provincie meer dan 1,2 miljoen euro uit voor 

gemeentelijke natuurontwikkelingsprojecten (GNOP) die de 

Vlaams-Brabantse biodiversiteit versterken. De bekendste 

koesterbuur is de honingbij. Voor de talrijke fruittelers in 

Vlaams-Brabant is ze de belangrijkste werkkracht. Ze is van 

onschatbare economische waarde want ze is verantwoordelijk 

voor de bestuiving. Omdat het niet zo goed gaat met de 

bijenpopulatie, investeerden we de laatste jaren nog extra in 

natuurelementen waar de bij dol op is. Zo blijven we 

bloemenzaad verdelen en moedigen het planten van 

bijvoorbeeld gemengde hagen aan. 

Om ons biodiversiteitsbeleid goed te onderbouwen, doen we 

aan natuurstudie. Daarvoor werken we met Natuurpunt 

samen in de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie 

(BRAKONA). Zo onderzocht Natuurpunt onlangs de planten 

en dieren in de oude kasteelparken van de domeinen van 
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Huizingen en Hanenbos. Uit een uitgebreide inventaris van 

vogels, zoogdieren, planten, paddenstoelen en insecten bleek 

dat het gebied heel wat zeldzame soorten herbergt waaronder 

het twaalfvleklieveheersbeestje. Het gebied is de eerste 

vindplaats in Vlaams-Brabant van deze zeldzame soort en is 

meteen ook één van de belangrijkste Vlaamse leefgebieden. De 

resultaten van dit onderzoek zullen, net als het ander 

studiewerk, nieuwe Vlaams-Brabantse natuur- en 

biodiversiteitsprojecten voeden. 

Een andere belangrijke pijler in ons natuurbeleid is 

natuureducatie. En dat wil ik ook zo houden in de toekomst. 

Meer dan tien jaar heb ik zelf voor de klas gestaan. Ik heb 

toekomstige leerkrachten opgeleid en geschiedenis 

onderwezen aan leerlingen uit het ASO en TSO. Maar ik heb 

ook mijn sporen verdiend in het BSO. In het BSO was vooral 

goed klasmanagement een voorwaarde om tot succesvolle 

leerresultaten te komen. Bij mijn lesvoorbereidingen 

Algemene vorming stak ik meer tijd in het vinden van de 

manier om de leerstof over te brengen dan in het overbrengen 

van de leerstof zelf. Geen enkele klas was daarbij hetzelfde. 

Elk nieuw schooljaar bracht nieuwe leerlingen en nieuwe 

voorbereidingen voor dezelfde leerinhoud met zich mee. Maar 

met de juiste methodiek op zak was het leerrendement vaak 

groot. De methodieken waarbij de leerlingen konden ervaren, 

voelen, doen en daarna nooit meer vergeten, scoorden het 

best. 



62 
 

Het project educatief natuurbeheer dat de provincie samen 

met Natuurpunt realiseert, speelt op dit ervaringsgericht leren 

in. Na een theoretische inleiding gaan de leerlingen naar een 

natuurgebied om er te werken. Daarna volgt een 

reflectiemoment, een moment waarop de ervaring een plaats 

krijgt. Het project educatief natuurbeheer is populair en heeft 

nog marge om te groeien. Nog niet zo lang geleden zetten we 

de 100.000ste deelnemende leerling in de bloemetjes! 

Leerlingen, maar ook volwassenen, kunnen ook terecht in de 

verschillende Natuur- en MilieuEducatieve (NME)-

steunpunten van Vlaams-Brabant om te leren over de natuur. 

Elk provinciaal domein heeft een NME-steunpunt, maar ook 

bevriende organisaties zoals het Bosmuseum in Groenendaal 

en het educatief centrum De Paddenbroek in Gooik verzorgen 

NME-activiteiten namens de provincie. Het aantal deelnemers 

bereikte in 2017 bijna de kaap van 5.000. We rekenen er 

bovendien op dat leerkrachten bij hun lessen uitgaan van de 

natuur op school. Om die Natuur Op School (NOS) te 

realiseren kunnen scholen een subsidie tot 10.000 euro krijgen 

van de provincie Vlaams-Brabant. Dat past helemaal in onze 

ambitie om de natuur binnen te brengen in de stedelijke 

omgeving. Het past binnen ons doel van meer natuur en 

minder beton.  
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4. Vergunningen verduurzamen 
 

Wie in Vlaams-Brabant een handelszaak van 15.000 m² wil 

openen of een fietssnelweg of windturbine wil bouwen, moet 

daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen bij de 

provincie. Bij de beoordeling van die aanvragen zijn we 

gebonden aan de Vlaamse spelregels op vlak van ruimtelijke 

ordening en het milieuvergunningendecreet of VLAREM. 

Maar er is ook ruimte om eigen accenten te leggen via 

bijzondere vergunningsvoorwaarden.  

Zo beklemtonen we systematisch dat grondwater alleen 

gebruikt mag worden voor hoogwaardige toepassingen als het 

voeden van dieren. Grondwater kan bijvoorbeeld niet gebruikt 

worden voor het wassen van auto’s en het kuisen van stallen. 

Grondwater is immers schaars. We verplichten aanvragers van 

een vergunning bovendien om na te gaan of en hoe 

hemelwater kan opgevangen worden of we vragen hen om bij 

toekomstige infrastructuurwerken regenwater op te vangen. 

Tegelijk maken we er een punt van dat bedrijven zogenaamde 

groenschermen aanleggen met streekeigen planten en bomen. 

Als de Vlaamse regelgeving onvoldoende duidelijk is, 

schrijven we zelf bijkomende voorwaarden in. 

Daarnaast investeerden we de voorbije jaren heel wat energie 

om zwembaduitbaters via een bijzondere vergunnings-

voorwaarde aan te moedigen het zwemwater chloorarm te 

ontsmetten. Chloor is nog altijd het standaard ontsmettings-

middel in zwembaden. In Vlaanderen is het zelfs het enige 
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wettelijk toegelaten desinfectiemiddel. Maar chloor 

veroorzaakt vaak rode ogen, een lopende neus en zelfs af en 

toe wat hoofdpijn. Ik kan ervan getuigen omdat mijn zoon 

minstens drie keer per week in het zwembad vertoeft en deze 

klachten soms vertoont. Andere bezoekers en personeel van 

zwembaden kaarten ook huid- en luchtwegklachten aan. In 

een studie over de best beschikbare technieken voor het 

ontsmetten van zwembaden wijst de Vlaamse Instelling voor 

Technologisch Onderzoek (VITO) er zelfs op dat sommige 

bijproducten van chloor op de lijst van mogelijk 

kankerverwekkende stoffen staan. Chloorvrij zwemmen 

zonder in te boeten op hygiëne kan nochtans! Koper-zilver-

ionisatie en waterstofperoxide zijn bewezen alternatieven en 

kunnen de dosis chloor aanzienlijk verkleinen. Een 

vermindering van de hoeveelheid chloor, in combinatie met 

alternatieve ontsmettingsmiddelen, vermindert klachten van 

rode, prikkende ogen en hoofdpijn. Bovendien ontsmet het 

onze zwembaden even goed. Onze gezondheid en die van 

onze kinderen zouden er wel bij varen. In Vlaanderen vinden 

nog maar weinig zwembaden de weg naar deze alternatieven. 

Het enige chloorarme zwembad bevindt zich momenteel in 

Dilbeek. In tegenstelling tot Vlaanderen is het in Wallonië wél 

al wettelijk toegelaten om publieke zwembaden helemaal 

zonder chloor te ontsmetten. Ook Nederland kent een lange 

lijst chloorvrije zwembaden. 
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Het voorbeeld van chloorarme ontsmetting in het gemeentelijk 

zwembad in Dilbeek inspireerde ons om andere, private 

zwembaduitbaters aan te moedigen chloorarm te ontsmetten. 

In de milieuvergunningen voor zwembaden legden we een 

bijzondere vergunningsvoorwaarde op om alternatieven voor 

ontsmetting te bestuderen. Helaas tekende minstens één 

zwembaduitbater hiertegen beroep aan bij Vlaams minister 

van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en zij koos partij 

voor de uitbater. In haar besluit erkende ze dat chloor 

gezondheidsklachten kan veroorzaken, maar oordeelde ze dat 

een studie te duur is. Ik blijf hopen dat de minister zelf wat 

geld vrij maakt en een initiatief neemt om de zwembaden in 

Vlaanderen gezonder te maken. Voor meer inspiratie hoeft ze 

immers maar bij onze buren in Wallonië of Nederland te gaan 

kijken. 

Tot mijn grote verbazing was minister Schauvliege het ook 

niet met mij eens in een dossier over een private helihaven. 

Een helihaven is een luchtvaartterrein uitsluitend bestemd 

voor helikopters. Nadat ik de collega-gedeputeerden 

overtuigd had om in de toekomst alleen nog vergunningen te 

verlenen aan helihavens die een medische of wezenlijk 

economische meerwaarde hebben, oordeelde minister 

Schauvliege daar in beroep anders over. We weigerden een 

private helihaven in Bekkevoort, gelegen naast een drukke 

steenweg en dicht bij het natuurreservaat De Paepenbroek. 

Maar de minister reikte de vergunning alsnog uit. Minister 

Schauvliege volgde mijn overweging duidelijk niet dat het 
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Vlaams-Brabantse luchtruim al (te) druk is door het verkeer 

van de nationale luchthaven van Zaventem, drie vliegvelden 

en zeven helihavens met een maatschappelijke meerwaarde. 

Ook in een dossier over proefdieronderzoek stond minister 

Schauvliege niet aan mijn kant. Eén van de hoekstenen in 

proefdieronderzoek is het principe van de “3 V’s”: 

verminderen, verfijnen en vervangen. Het verplicht 

onderzoekers het aantal proefdieren te verminderen, de 

proeven te verfijnen om dierenleed tot een minimum te 

herleiden en waar mogelijk dierproeven te vervangen door 

andere methodes. Het spreekt voor zich dat we in de 

vergunningen voor proefdieronderzoek steeds de “3 V’s” 

oplegden. Maar we gingen ook verder. We vroegen om de 

dieren, na de labotests, te verdoven alvorens ze te 

euthanaseren. Daarmee wilden we uiteraard onnodig 

dierenleed voorkomen. Maar in beroep herriep minister 

Schauvliege deze voorwaarde.  

Het dossier waar de minister ons tenslotte gelukkig wel 

volgde, is het Eurostadium. Na maanden van studie en 

overleg leverden we uiteindelijk geen vergunning af. Dat had 

niets te maken met een gebrek aan chauvinisme en al helemaal 

niet met een gebrek aan liefde voor voetbal. Met een 

voetballende dochter heb ik meerdere voetbalstadions in 

Europa bezocht. Samen met mijn kinderen van het voetbal 

genieten staat in de top tien van dingen die me het meest 

gelukkig maken.  
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Projectontwikkelaar Ghelamco Invest vroeg evenwel bij de 

provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning aan voor het 

Eurostadium, een megaproject van minstens 589.000 m2 dat 

over veel meer dan een voetbalstadion ging. Het Eurostadium 

zou verrijzen op het terrein dat we vandaag kennen als 

Parking C in Grimbergen naast de Brusselse Ring. Maar daar 

sta je nu al in de file op eender welk moment van de dag, zelfs 

in het weekend. De plek wordt vandaag al beschouwd als een 

black point als het op mobiliteit aankomt. In haar advies over 

het dossier Eurostadium oordeelde de Vlaamse Afdeling voor 

Milieuvergunningen (AMV) dan ook dat “het project 

aanleiding zou geven tot een niet te overziene 

omgevingshinder inzake verkeersproductie en hierdoor ook 

tot lucht- en geluidshinder”. De Vlaamse MilieuMaatschappij 

(VMM) voegde er met stelligheid aan toe dat de 

“milieugebruiksruimte inzake luchtkwaliteit in deze regio is 

opgebruikt”. 

Ik kon de collega’s van de deputatie van Vlaams-Brabant 

uiteindelijk overtuigen om geen milieuvergunning te verlenen 

aan het Eurostadium. Het project zou de leefbaarheid van de 

leefomgeving te zeer hypothekeren. De uitstoot van gassen 

zou met 3 % tot 5 % per jaar toenemen. De uitstoot van 

stikstofoxide zou toenemen met 11 ton (!) per jaar. De 

gezondheid van mensen zou dus zeker onder het Eurostadium 

lijden. Maar ook de economie zou er niet beter van worden. 

Zelfs het Vlaams Netwerk van Ondernemingen Vlaams-

Brabant (Voka) liet verstaan dat kmo’s ten noorden van 
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Brussel werknemers zouden verliezen als gevolg van de 

mobiliteitsknopen. Ghelamco Invest ging bij minister 

Schauvliege in beroep, maar in dit dossier deze volgde 

minister Schauvliege dus het oordeel van de deputatie van 

Vlaams-Brabant wél. 

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor 

windturbines wil ik de komende jaren meer oog hebben voor 

compenserende maatregelen voor kwetsbare fauna en flora. 

Zo zijn de akkervogels een bedreigde diersoort. Ik overweeg 

om bij de toekenning van een omgevingsvergunning voor een 

windturbine aan de uitbater te vragen om elders eenzelfde 

oppervlakte als degene die de turbine inneemt, in te zaaien 

met graansoorten waar akkervogels dol op zijn. Dat is het 

minste wat we kunnen doen. En meteen ook dubbel gewin. 

Enerzijds zetten we in op hernieuwbare energie, anderzijds 

investeren we in biodiversiteit.  

Met het vergunningenbeleid kunnen we dus zeker bijdragen 

aan onze ambities op vlak van klimaat, natuur en 

duurzaamheid. We denken dat we in de toekomst nog heel 

veel mogelijkheden hebben om het provinciaal 

omgevingsvergunningenbeleid te vernieuwen en beter af te 

stemmen op de algemene beleidsuitdagingen. 
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5. Drinkbaar water en propere lucht 
 

Een van de gevolgen van de klimaatverandering die we in 

Vlaams-Brabant nu al regelmatig voelen, zijn hevige regenval 

en overstromingen. Het gemiddeld aantal dagen per jaar 

waarop er zeer veel regen valt in België, is nagenoeg 

verdubbeld in vergelijking met zeventig jaar geleden. Die 

neerslag neemt de vorm aan van zware stortregens. Soms 

duren ze maar enkele minuten, maar ze veroorzaken 

overstromingen en modderstromen waarvan de gevolgen 

soms dagen later nog niet zijn opgekuist. Dat weten de 

inwoners van onze provincie die er al mee te maken kregen 

maar al te goed. Ik moet telkens slikken als ik weer eens 

Hagelanders slijk uit de kelder zie scheppen en zich een weg 

zie banen door de straten met het water tot op kniehoogte. 

Om modderstromen en overstromingen zoveel mogelijk te 

beperken, moeten we erosie vermijden. De provincie Vlaams-

Brabant geeft steden en gemeenten dan ook subsidies voor het 

opstellen van een gemeentelijk plan om erosie te bestrijden en 

kleine werken uit te voeren met hetzelfde doel voor ogen. Die 

ingrepen moeten het afstromende water afremmen en de 

meegevoerde aarde doen bezinken. Het kan bijvoorbeeld gaan 

over aarden wallen, buffergrachten, erosiepoelen, 

houthakseldammen of grasgangen. Erosiemaatregelen zijn 

uitermate zinvol. Maar we weten ook dat we structureler te 

werk moeten gaan. Als we geen maatregelen nemen om de 

klimaatverandering tegen te gaan, dan zal het alleen maar 
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erger worden. Als we de veerkracht van de natuur niet 

herstellen, dan zullen de erosiemaatregelen die we vandaag 

nemen morgen niet meer volstaan. 

Een manier om ons op een structurele manier aan te passen 

aan de gevolgen van de klimaatverandering ligt in het herstel 

en de natuurontwikkeling van onze rivier- en beekvalleien. 

We moeten ervoor zorgen dat onze rivieren weer mogen 

meanderen en opnieuw kunnen overstromen in hun 

natuurlijke overstromingsgebieden, zoals dat vroeger 

gebeurde. In onze provincie zijn er verschillende rivier- en 

beekvalleien waar we in de toekomst verder op natuurherstel 

willen inzetten. Ik denk natuurlijk aan de Getevallei en de 

Groene Vallei waar we de afgelopen jaren al veel hebben 

geïnvesteerd, maar ook aan de valleien rond de Dijle, de 

Demer, de Molenbeek, de IJse en de Zenne. Investeren in 

robuuste valleien is op langere termijn trouwens veel 

goedkoper dan individuele ingrepen voor waterbuffering. 

Bovendien zorgen onze “blauwe en groene aders” voor een 

gezondere leefomgeving in het algemeen en kunnen ze een 

toeristische troef betekenen. 

De klimaatverandering zorgt ook voor droogte. Die leidt tot 

piekverbruik van water met uitputting van de 

grondwatertafels tot gevolg. Dat betekent dat het 

grondwaterpeil daalt en dat is uiteraard geen goed nieuws. 

Als klein meisje herinner ik me heel goed dat mijn moeder ons 

aanmaande om spaarzaam met water om te springen. We 

mochten zeker niet met de tuinslang spelen, ook al was het 
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verschrikkelijk warm. Als we toch water zouden verkwisten, 

zou de politie komen en zouden mama en papa een boete 

krijgen. Dat was vele jaren geleden, in de zomer van 1976. We 

waren toen heel alert voor ons waterverbruik, evenzeer als 

tijdens deze bloedhete zomer van 2018. Ook nu realiseren we 

ons weer dat drinkbaar water misschien toch niet voor eeuwig 

uit de kraan zal blijven stromen en dat kraantjeswater 

misschien toch niet altijd vanzelfsprekend zal zijn. 

Hoe warmer, hoe meer water we verbruiken. België is één van 

de slechtste leerlingen van de klas wat de gemiddelde 

waterbeschikbaarheid per persoon in Europa betreft. Er zijn 

momenteel maar vier landen in Europa die officieel in 

waterstress zitten. Die vier verbruiken méér water dan de 

natuurlijke aangroei. Dat wil zeggen dat de beschikbare 

hoeveelheid vers water per persoon er minder dan 1.700 m3 

bedraagt. Dat is het geval voor Polen, Tsjechië, Cyprus en 

Malta. België staat met net geen 1.755 m3 per persoon op de 

vijfde plaats. In 2016 verbruikten onze huishoudens samen 255 

miljoen m3 water, de landbouw 69 miljoen m3 water en de 

industrie (exclusief koelwater) 283 miljoen m3 water. Bij de 

huishoudens zagen we wel een afname van het 

grondwaterverbruik ten voordele van regenwaterverbruik, 

maar toch blijft het aandeel van regenwater beperkt en ver 

beneden de mogelijkheden. 

Gecombineerd met verdroging heeft een te intensief gebruik - 

overextractie - van de grondwaterlagen onomkeerbare 

gevolgen. Vooral voor diep gelegen grondwater is het onzeker 
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hoe lang het duurt eer de waterlagen zich herstellen. Deze 

diepe waterlagen worden niet direct door insijpelend 

regenwater gevoed en staan onder spanning omdat we er 

meer water aan onttrekken dan dat er bijkomt. Schattingen 

over het herstel van waterlagen als de Sokkel variëren, maar 

het zou minstens 15 tot 50 jaar duren vooraleer het 

oorspronkelijke waterpeil hersteld wordt. 

Bij een overextractie van zoet water kan bovendien zout water 

insijpelen of kan het onttrokken grondwater vervangen 

worden door insijpelend water rijk aan mineralen. Hierdoor 

daalt niet alleen het waterpeil, maar ook de kwaliteit van het 

water gaat achteruit. Zout water is zwaarder dan zoet water 

en is bijna onmogelijk te verwijderen. Als zout water zoet 

water dicht tegen de oppervlakte verdringt, heeft dat ook 

grote gevolgen voor hele ecosystemen. De gronden verarmen 

en worden bijvoorbeeld ongeschikt voor landbouw. 

Het staat in de sterren geschreven dat we vanaf nu meer 

hittegolven en zomers zoals die van 1976 en 2018 zullen 

kennen. Daardoor zullen de grondwatertafels misschien nog 

sneller opdrogen, maar zal zeker onze waterconsumptie nog 

toenemen. Ik denk dan ook dat het van levensbelang is dat we 

steeds - en niet alleen tijdens de hitteperiodes - op een bewuste 

manier met ons waterverbruik omgaan. We zijn voor ons 

leven afhankelijk van water. Het is één van onze kostbaarste 

natuurlijke rijkdommen en daar moeten we ons voortdurend 

bewust van zijn. 
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Ik denk niet dat we mensen tijdens heel warme periodes 

moeten gaan beboeten als ze een peuterzwembad vullen, maar 

we moeten ook beseffen dat we verder moeten gaan dan de 

maatregel van minister van Omgeving Joke Schauvliege 

(CD&V) om enkele weken de auto niet te wassen. Ik geloof dat 

we elkaar het hele jaar door moeten aanmoedigen om 

spaarzaam om te gaan met water. Het is belangrijk om het 

grondwater in België, en vooral onze diepe grondwaterlagen, 

correct naar waarde te schatten en er voorzichtig mee om te 

springen. Overextractie moeten we ten allen koste vermijden. 

In de omgevingsvergunningen die de provincie Vlaams-

Brabant uitreikt, wil ik bijzondere aandacht voor de 

problematiek van het grondwater aan de dag leggen. 

Een goed voorbeeld van een onderneming die de 

waterproblematiek ernstig neemt, is De Wasstraat in Herent. 

De Wasstraat is een carwash die enkel met regenwater werkt. 

Deze onderneming werd genomineerd voor de titel 

klimaatambassadeur Vlaams-Brabant. Maar er is nog meer 

mogelijk. In de toekomst willen we vooral inzetten op de 

recuperatie van afvalwater. De technologie om afvalwater in 

een bierbrouwproces te hergebruiken, is al beschikbaar. Maar 

ook een zwembad, zoals Sportoase in Londerzeel overweegt te 

doen, kan bijvoorbeeld spoelwaters van filters hergebruiken 

om het zwembad te vullen. In de toekomst willen we 

particulieren en ondernemers die een omgevingsvergunning 

bij de provincie aanvragen, steevast op deze mogelijkheden en 

andere beschikbare technieken voor waterbesparing wijzen. 
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Behalve water is ook zuivere lucht van levensbelang. De 

voorbije tijd groeide gelukkig ook dit bewustzijn. Net als met 

ons water is het met de lucht die we inademen immers almaar 

minder goed gesteld. Het is nog niet te laat om er iets aan te 

doen, maar er valt ook geen tijd meer te verliezen. 

Mijn zoon van zestien heeft zeer gevoelige luchtwegen. De 

specialist hamert telkens op de luchtvervuiling als 

belangrijkste oorzaak van een toenemend aantal 

aandoeningen van de luchtwegen. In de Europese Unie (EU) 

sterven jaarlijks maar liefst 400.000 mensen vroegtijdig door 

vervuilde lucht. Daarom heeft de EU streefdoelen 

geformuleerd om de luchtverontreiniging een halt toe te 

roepen. Tegen 2020 moet er 22 % minder fijn stof - kleiner dan 

2,5 micrometer - zijn en tegen 2030 zelfs 49 % minder. Fijn stof 

bestaat uit zeer kleine deeltjes die diep doordringen in de 

longen en de gezondheid schaden. Minder fijn stof in de lucht 

zou de gezondheidszorg maar liefst 40 tot 140 miljard euro per 

jaar besparen! Om nog maar te zwijgen over de mensenlevens 

die worden gered. 

Naast fijn stof bestaat er ook ultrafijn stof (UFP). En dat is nog 

een heel ander paar mouwen. Fijn stof is kleiner dan een 

millimeter, ultrafijn stof is kleiner dan 0,0001 mm. Hoe kleiner 

het materiaal, des te gevaarlijker. Van ultrafijn stof nemen we 

aan dat het niet alleen diep in de longen dringt, maar ook 

meteen in de bloedbanen terechtkomt. Van daaruit gaat het 

naar ons hart en onze hersenen. De giftigheid ervan is 

bewezen, maar het is nog niet duidelijk welke ziektes dit 
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ultrafijn stof precies veroorzaakt. Het is wel al duidelijk dat 

mensen met aandoeningen zoals astma of hartziektes veel 

gevoeliger zijn voor ultrafijn stof dan gemiddeld. Door de 

impact op de hersenen kunnen we ervan uitgaan dat ook 

geestelijke ontwikkelingsstoornissen het gevolg kunnen zijn 

van ultrafijn stof. 

Fijn stof heeft zowel natuurlijke als menselijke oorzaken. 

Ultrafijn stof daarentegen komt bijna uitsluitend voort uit 

menselijke processen. Er is een duidelijk verband tussen 

ultrafijn stof en druk wegverkeer. Maar luchtverkeer zou nog 

méér ultrafijn stof genereren dan wegverkeer. De Vlaamse 

Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) voerde in 

november 2015 in opdracht van de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) een meting van ultrafijn stof uit in 

het verlengde van de meest gebruikte vliegbaan van Brussels 

Airport. Bij het opstijgen van vliegtuigen kwamen tot 2 

miljoen partikels ultrafijn stof per kubieke centimeter vrij! 15 

km windafwaarts was het effect van de luchthaven op de 

hoeveelheid ultrafijn stof nog steeds meetbaar en duidelijk te 

onderscheiden van andere bronnen van ultrafijn stof. 

Metingen in de buurt van andere luchthavens zoals Schiphol 

en Zürich bevestigen de metingen rond Brussels Airport uit 

2015. Op de luchthaven van Kopenhagen ligt de concentratie 

ultrafijn stof drie keer hoger dan in het centrum van de stad. 

De luchthaven van Los Angeles zou evenveel ultrafijn stof 

uitstoten als alle snelwegen rond de stad samen. Die studies 

mogen we echt niet negeren, ook al gaat het om een complex 
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probleem. We moeten scenario’s vermijden zoals met tabak of 

asbest waarbij experten al decennialang de schadelijke 

gevolgen kenden vooraleer de beleidsmakers in actie schoten. 

Als het over de verbreding van de Ring of over de uitbreiding 

van de luchthaven gaat, wil ik dat we de impact van deze 

mogelijke ontwikkelingen op de luchtkwaliteit mee in 

overweging nemen. Elk schadelijk partikel is er immers één te 

veel. Ik vind dat we als provinciale beleidsmakers goed 

geplaatst zijn om er mee over te waken dat de Vlaamse en 

federale overheid hier niet te lichtzinnig over gaan. Als 

voorzitter van de overlegcommissie tussen Brussels Airport 

Company (BAC) en vertegenwoordigers van de omliggende 

gemeenten heb ik me de laatste jaren ingespannen het beleid 

rond de luchthaven zo goed mogelijk te volgen, erover te 

communiceren en problemen aan te kaarten bij de bevoegde 

Vlaamse en federale ministers. Als gedeputeerde voor 

leefmilieu in Vlaams-Brabant vond en vind ik dat mijn 

verantwoordelijkheid. Als de gezondheid van de Vlaams-

Brabanders - van uw en mijn (klein)kinderen - op het spel 

staat, dan wil ik me dat altijd blijven aantrekken. 
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6. Wonen in de stad of dorpskern 
 

In de straat van mijn ouderlijk huis in Oud-Turnhout wonen 

meer Nederlanders dan Vlamingen. Dat is al lang zo en niet zo 

verwonderlijk. Voor onze Nederlandse buren was het immers 

moeilijk - zo niet onmogelijk - om in eigen land te bouwen en 

te wonen zoals ze dat wensten. Net over de grens met 

Vlaanderen kon er veel meer en kan er nog altijd meer. Het 

resultaat kennen we allemaal: een mengelmoes van soorten en 

stijlen van woningen verspreid over de open ruimte. Het lijkt 

alsof decennialang eender wat eender waar gebouwd werd. Er 

wordt niet voor niets wel eens smalend gesproken over de 

Vlaamse ruimtelijke wanorde. Sinds de eerste wetten over 

ruimtelijke ordening hebben planologen weliswaar hun best 

gedaan om aantasting van de open ruimte door bijvoorbeeld 

lintbebouwing te keren. Maar die inspanningen hebben nog 

altijd niet genoeg zoden aan de dijk gebracht. Velen hebben 

het gevoel dat onze ruimtelijke planning nog altijd achter de 

feiten aanholt. 

De beschikbare hoeveelheid grond, propere lucht en 

grondwater is in heel Vlaanderen en dus ook in Vlaams-

Brabant bijzonder schaars geworden. Ook de capaciteit van de 

bodem om regenwater op te vangen is op verschillende 

plaatsen opgebruikt. Op die plekken is er dus eigenlijk geen 

milieugebruiksruimte meer voor nieuwe projecten. De 

grenzen van de groei zijn er bereikt. Tegelijkertijd neemt de 

bevolking in Vlaams-Brabant de volgende jaren nog toe. De 
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vraag is dan ook waar al die mensen gaan wonen. Waar gaan 

we wonen zonder onze ruimte nog meer te belasten, zonder 

nog meer groen te laten sneuvelen voor bakstenen? 

Het antwoord ligt volgens mij in de versterking van 

(woon)kernen in onze steden en sommige dorpen. Toen ik 

meer dan twintig jaar geleden in hartje Kessel-Lo ging wonen, 

dacht ik dat het maar voor even zou zijn. Zoals meerdere 

Vlamingen ben ik opgegroeid in een vrijstaande woning in een 

redelijk bosrijke omgeving. De stad leek veraf. Het was de 

plek waar we gingen winkelen of naar de film gingen. Mijn 

zus en ik zaten weliswaar op internaat bij de Zusters 

Ursulinen in Hoogstraten, maar onze broers fietsen elke dag 

ettelijke kilometers om in Turnhout naar school te gaan. Ik 

dacht dat ik nooit écht zou wennen aan wonen in de stad. 

Zeker niet als er kinderen zouden komen. Maar de kinderen 

kwamen en het rijhuis in de stad is gebleven. De meeste 

activiteiten kunnen we te voet, met de fiets of het openbaar 

vervoer doen. De winkels, de school en zelfs het werk zijn niet 

veraf. De vrijheid van mijn kinderen is hun fiets. Wonen in een 

kern waar leren, werken en ontspanning verzoend zijn, levert 

ons als gezin veel tijdwinst op. 

Behalve de vele kleine voordelen voor het leven van alledag, is 

in kernen gaan wonen de enige échte garantie voor het 

bewaren van onze open ruimte. Die is essentieel voor de lucht 

die we inademen, maar ook cruciaal om in de toekomst de 

gevolgen van de klimaatverandering te kunnen opvangen. Als 

we echt willen kunnen rekenen op de veerkracht van onze 
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natuur om bijvoorbeeld overvloedige regens op te vangen, 

dan moeten we ervoor zorgen dat zij daartoe de ruimte krijgt. 

Er zijn in Vlaams-Brabant trouwens nog heel wat bouw-

gronden die kunnen aangesneden worden in het kader van 

kernversterking. Dat wil zeggen dat ze in de buurt van 

bestaande stads- of dorpskernen liggen. Daarnaast zijn er 

natuurlijk ook heel wat bouwpercelen die niet verzoenbaar 

zijn met onze ambitie om in de toekomst aan kernversterking 

te werken. Voor al die percelen en de eigenaars ervan moeten 

we als overheden oplossingen bedenken. Mensen gaan er best 

niet meer op bouwen, maar de eigenaars moeten natuurlijk 

wel vergoed worden. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de 

uitwerking van een grondenbank waarin alle percelen van 

Vlaams-Brabantse overheden kunnen geregistreerd worden. 

De goed gelegen gronden kunnen we ruilen tegen gronden die 

niet stroken met onze wens om onze ruimte beter te ordenen 

en te investeren in kernversterking. 

Tegelijk willen we met Groen het principe van 

ruimteneutraliteit, de zogenaamde betonstop, introduceren 

wanneer we een bouwvergunning afleveren. Wie open ruimte 

inneemt voor een nieuw project moet in een ideaal scenario 

eerst aantonen dat er elders verharde oppervlakte wordt 

omgezet in onverharde oppervlakte. Ook hogere en bredere 

gebouwen zullen we moeten toelaten in de kernen, maar van 

een snelle en smakeloze “appartementisering” kan natuurlijk 

geen sprake zijn. Hoogbouw moet aantrekkelijk blijven en 

liefst in overleg met de omgeving tot stand komen. Als de 
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nood of de gelegenheid zich voordoet, moet een gebouw ook 

andere functies dan wonen kunnen krijgen. We denken 

bijvoorbeeld aan een huisartsenpraktijk die zich in het kader 

van de verdichting eveneens naar de kern verplaatst. 

Mijn vader en moeder reden destijds veel kilometers met de 

auto om hun vier kinderen naar allerlei buitenschoolse 

activiteiten in de stad te brengen. Zelfs bij het uitgaan pikte 

mijn moeder ons soms ’s nachts op met de wagen. Ik prijs me 

gelukkig dat ik dat vanwege de nabijheid van alles maar 

zelden voor mijn eigen kinderen moet doen. Maar ik leer eruit 

hoe belangrijk het is om woonkernen aan te sluiten op 

zogenaamde Hoogwaardige Openbare Vervoer (HOV)-assen. 

We moeten ernaar streven om alle bijkomende woningen te 

bouwen rond haltes op HOV-assen. Rond die haltes 

ontwikkelen zich idealiter ook voorzieningen zoals winkels, 

lokale ontspanningsmogelijkheden en zelfs kleinschalige 

werkgelegenheid. Via een HOV-as kan je je makkelijk met de 

snelbus, tram of trein van de ene plek naar de andere 

verplaatsen. 

Verschillende ideeën voor HOV-assen in Vlaams-Brabant 

liggen nu al op tafel. Zo zijn er in het kader van Brabantnet 

plannen voor een sneltram vanuit Willebroek die slechts zes 

stopplaatsen telt vóór de Brusselse Ring. Deze tram zou tijdens 

de spits om de tien minuten rijden en in de daluren en op 

zaterdag en zondag om het kwartier. Tot het Noordstation in 

Brussel bedraagt de reistijd 19 minuten vanuit Meise, 26 

minuten vanuit Londerzeel en 32 minuten vanuit Breendonk. 
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Die haltes zullen verknoopt zijn met een fietsnetwerk en lokale 

buslijnen en uitgerust zijn met voldoende pendelparking. Op 

eenzelfde wijze houdt de beoogde HOV-lijn tussen Diest en 

Leuven in het kader van Regionet slechts drie keer halt in 

Bekkevoort, drie keer in Tielt-Winge en één keer in Lubbeek. 

Dat is dus véél minder dan een bus die pakweg om de 200 

meter halt houdt. Die beperking is nodig om een snelle 

connectie met de feitelijke eindbestemmingen te kunnen 

garanderen. Op de knelpunten garandeert een eigen bedding 

dat de sneltram niet mee in de file staat. 

Als de meeste mensen in de toekomst zullen wonen in 

woonkernen rond HOV-assen, dan zal de investering in de 

realisatie van collectief vervoer rendabel zijn. Vermits de 

snelheid van het HOV-vervoer concurrentieel is met 

wegverkeer zal het bovendien een aantrekkelijk alternatief 

voor de wagen worden. Er zal daarnaast minder fijn stof en 

CO2 uitgestoten worden. Een vlottere mobiliteit zal dus niet 

alleen zorgen voor tijdwinst, maar ook voor gezondere lucht 

en minder klimaatverandering. 

Mensen hebben wel eens de idee dat overheden blijven steken 

in de planningsfase. Ik kan ze niet helemaal ongelijk geven. 

Desalniettemin is het van belang dat we als overheid de tijd 

nemen en proactief bestuderen op welke plaatsen we 

bijvoorbeeld voetbalstadions, winkelcentra en studenten-

residenties kunnen realiseren. Nog al te vaak plannen 

projectontwikkelaars projecten op goedkope maar ongeschikte 

locaties waar de milieugebruiksruimte opgebruikt is. Later 
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proberen ze er dan een vergunning voor te “forceren”. Ook in 

Vlaams-Brabant hebben we daarvan voorbeelden, denk maar 

aan Uplace en het Eurostadium. Beide projecten zouden een 

niet te overziene impact hebben gehad op de mobiliteit en de 

levenskwaliteit in de Rand rond Brussel en Vlaams-Brabant. 

De twee projecten kregen gelukkig geen vergunning. Maar een 

proactiever beleid op vlak van ruimtelijke ordening zou zowel 

de projectontwikkelaars als verschillende betrokken 

overheden veel moeite en geld hebben bespaard. 

Na de studiefase moeten we natuurlijk ook de daad bij het 

woord voegen. Zo vind ik het bijvoorbeeld hoog tijd dat er 

werk wordt gemaakt van de optimalisatiestudie Buda in 

Vilvoorde. Buda is een van de belangrijkste industriële zones 

in de Rand rond Brussel. Het ligt onder het viaduct van 

Vilvoorde en is ongeveer 200 ha groot. De provincie Vlaams-

Brabant, de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen zijn 

samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 

en het Vlaams Netwerk van Ondernemingen Vlaams-Brabant 

(Voka) met die studie gestart. De optimalisatiestudie legt het 

ruimtelijke kader vast voor de duurzame (economische) 

ontwikkeling van de site. Het onderzoek bekijkt ook hoe de 

site door betere fiets- en voetgangersverbindingen en 

kwalitatieve publieke voorzieningen met ruimte voor water en 

groen een volwaardig stadsdeel kan worden. De studie biedt 

een concrete houvast voor de beoordeling van nieuwe 

projecten én investeringen. We moeten daar nu actief op zoek 

gaan naar die projecten en die investeringen. 
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Af en toe moeten we er, denk ik, écht voor durven gaan. Een 

ruimtelijke ordening die niet veilig is voor onze fietsende 

kinderen of die niet strookt met het bewaren van genoeg open 

ruimte voor robuuste natuur en meanderende waterlopen, 

moeten we afbouwen. Als we met nieuwe woningen langs 

HOV-haltes voldoende woonplaats creëren, kunnen we alle 

slecht gelegen en vooralsnog onbebouwde woon-

uitbreidingsgebieden, verkavelingen en percelen langs 

straatlinten schrappen. Dat vergt zeker politieke moed. Maar 

mits schadeloosstelling van particuliere eigenaars van 

gronden is dit het beste wat de inwoners in Vlaams-Brabant 

kan overkomen. Als we vele woonfragmenten terug kunnen 

geven aan de open ruimte, dan zullen onze leefomgeving, 

wijzelf en heel zeker de kinderen van onze kinderen daar wel 

bij varen. 
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7. Kwaliteitsvolle en duurzame voeding van 

bij ons 
 

Voedselschandalen steken de kop op en we leven wel eens 

met de idee dat we “straks niks meer mogen eten”. Garnalen 

uit de Noordzee worden gepeld in Marokko en vind je nadien 

terug in onze supermarkten. De roep naar vers, betrouwbaar 

en eerlijk voedsel klinkt steeds luider. Ook in Vlaams-Brabant. 

Daarom willen we ervoor zorgen dat de oorsprong van het 

voedsel op ons bord duidelijk is. We willen inzetten op lokale 

landbouw die op duurzame wijze kwaliteitsvol voedsel 

voortbrengt. We kiezen voor voedsel met een beperkt aantal 

voedselkilometers op de teller en waarvoor de boer om de 

hoek een eerlijke prijs krijgt. Van onze toekomstige landbouw 

moet iedereen beter worden: landbouwers, consumenten en 

planeet. 

Tijdens een studiereis naar Kopenhagen bezocht ik een 

stadslandbouwproject voor onder meer daklozen. “Terwijl 

daklozen een toegewezen woning na verloop van tijd toch 

weer verlaten, blijven ze het samen werken aan de productie 

van groenten, bloemen en fruit opzoeken”, legde 

initiatiefnemer Emil Stroh destijds uit. Samen creëren heeft 

veel meer betekenis dan een paar muren. Het landbouwproject 

ligt tegenover de Deense Radio en naast een kinderkribbe. 

Mensen die er werken of hun kinderen naartoe brengen, 

bekijken de daklozen nu anders. Voortaan hebben ze een echt 

gezicht. Ze zijn niet langer naamloze thuislozen, maar mensen 
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die met het stadslandbouwproject bezig zijn. Omgekeerd, 

getuigde Emil, “haasten de daklozen zich steeds om hun beste 

beentje voor te zetten als de kinderen ’s morgens in de kribbe 

arriveren”. Het project levert zo een reële bijdrage aan de 

sociale cohesie in de wijk. Gelijkaardige projecten wil ik ook in 

Vlaams-Brabant stimuleren. In Tienen ondersteunden we 

bijvoorbeeld het project Stadsakker, in de schaduw van het 

ziekenhuis. Inwoners van Tienen komen er hun groenten en 

kruiden oogsten, er is bijzondere aandacht voor kwetsbare 

groepen en het is bovenal een ontmoetingsplek voor jong en 

oud. 

 Lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel moet het nieuwe 

normaal en de meest logische keuze worden voor iedereen. 

Daarom willen we met Groen nieuwe en bestaande 

initiatieven van kleinschalige landbouw dicht bij huis 

ondersteunen en opschalen zodat ze een breder publiek 

bereiken. Zelf ben ik al jaar en dag lid van het oudste 

Voedselteam van Kessel-Lo. Voedselteams is ontstaan uit een 

project van Vredeseilanden waarvoor ik toen zelf werkte. We 

kwamen er al snel achter dat bepaalde marktmechanismen 

niet alleen in het Zuiden geen eerlijke prijzen voor de 

producten van boeren garandeerden, maar ook bij ons. 

Daarom zetten we vele jaren geleden al in op de realisatie van 

een korte keten tussen producent en consument in de eigen 

regio en maakten we van rechtvaardige prijzen voor boeren in 

Vlaams-Brabant een speerpunt. Op donderdagavond ga ik 

mijn groenten, fruit en zuivelproducten nog steeds halen in de 
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garage van Els en Philip. Ik ben er zeker van dat mijn fruit en 

groenten vers zijn en ik weet dat de boeren in de buurt er beter 

van worden. Bovendien is ons Voedselteam een kleine 

gemeenschap geworden, een ontmoetingsplek, waar ik in het 

verleden al veel buren beter heb leren kennen en nog steeds 

nieuwe mensen ontmoet. Die beleving wil ik met zoveel 

mogelijk Vlaams-Brabanders delen. Voedselteams is trouwens 

maar één van de vele initiatieven die inzetten op een eerlijkere 

en toekomstgerichte landbouw. Op mijn studiereis naar 

Kopenhagen stelde ik vast dat meer en meer mensen kleine 

voedseltuintjes op hun terras installeren. Of ze werken op een 

akker op het dak van een gebouw dat eerder dienst deed als 

parkeergarage. Het is bemoedigend om te zien hoeveel 

mensen in Kopenhagen op vlak van landbouw en voeding 

zoeken en innoveren. Net als mensen bij ons trouwens, in 

Leuven en elders in onze provincie. Ze maken soep van 

weggegooide groenten of verduurzamen de voeding in 

schoolkantines, op kampen en in refters. Of ze kiezen zoals 

mijn kabinetsverantwoordelijke Toon Toelen voor 

gemeenschapslandbouw en oogsten de opbrengst van het land 

eigenhandig. 

Ik vind het belangrijk dat het landbouwonderzoek in de 

provinciale proefcentra van Pamel en Herent ten dienste 

gesteld wordt van de lokale korteketenlandbouw. Voor dit 

soort landbouw is nog ruimte om te groeien. Een kwart van 

het landbouwareaal en van de landbouwbedrijven ligt in de 
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buurt van steden. Daar is nog potentieel voor een betere relatie 

tussen producent en consument, en omgekeerd. 

Ook in de vele landelijke gebieden van de provincie wil ik de 

komende jaren inzetten op doorgedreven samenwerking met 

landbouwers. Met Groen willen we het principe van zuinig 

ruimtegebruik verankeren en samen met landbouwers 

bekijken hoe we het landschap duurzaam vorm kunnen 

geven. Kunnen we de natuur eer aan doen door het aanleggen 

van poelen, hagen of zelfs bloemenstroken op 

landbouwgronden? Hoe kunnen we samen wateroverlast 

inperken? Samen kunnen we ook de mogelijkheden van 

boslandbouw bekijken. Vooral in de tropen wordt al aan dit 

soort landbouw gedaan, maar ook in Europa integreren steeds 

meer landbouwers bomen en bos in hun productiesysteem. Op 

die manier kan een boer diversifiëren en op dezelfde plaats 

aan houtproductie, voor bijvoorbeeld meubels, doen. 

Om het hoofd boven water te houden haalt één op vier boeren 

een aanvullend inkomen uit andere dingen dan louter het 

produceren van voedsel. Sommige boeren laten consumenten 

op recreatieve wijze kennismaken met het leven op de 

boerderij. Anderen verkopen afgeleide producten als yoghurt 

en kaas in de eigen hoevewinkel of als streekproducten in de 

lokale supermarkt. Deze zogenaamde multifunctionele 

landbouw willen we in de toekomst nog meer stimuleren. Zo 

brengen we de boer dichterbij de consument en is de boer 

zeker van een degelijk inkomen. Zijn lokaal geproduceerd 

voedsel is ook het beste voor de planeet. Het spreekt immers 
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voor zich dat de ecologische voetafdruk van een maaltijd met 

grondwitloof, hesp en kaassaus veel kleiner is dan eentje met 

de garnalen die een omweg hebben gemaakt naar Marokko. 

Om écht te kunnen spreken van een duurzame landbouw is er 

echter nog meer nodig. Zo is het van belang dat dieren een 

dieet krijgen dat de uitstoot van het broeikasgas methaan 

vermindert. Of dat landbouwers regenwater in plaats van 

grondwater kiezen als drinkwater voor hun dieren. Daarvoor 

zijn al technologieën beschikbaar. In de nabije toekomst willen 

we trouwens ook verder onderzoek naar energiegewassen 

stimuleren. Zo heeft olifantengras - Miscanthus - misschien 

ook bij ons wel potentieel om in onze energienoden te 

voorzien. In Duitsland zijn de eerste warmteboeren alleszins 

al aan de slag met dit gras dat gemakkelijk groeit en de grond 

niet uitput. Daar planten boeren zelfs al grote percelen en 

investeren ze bovendien in opslag, stookinstallaties en 

geïsoleerde buizen onder de grond om het met olifantengras 

verwarmd water naar de huizen uit de omgeving te brengen. 

De mensen van de wijk, het dorp en de stad betalen de 

warmteboer. Als de boer een prijs kan garanderen die onder 

de prijs van bijvoorbeeld gas ligt, zijn ze uiteraard tevreden. 

Olifantengras is CO2-neutraal en wordt beschouwd als 

biomassa. Het kan voor boeren én het klimaat een stap vooruit 

betekenen. 
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8. Innovatief en betaalbaar wonen 
 

Ik zie het meer en meer gebeuren. Vrienden die hun vader of 

moeder in huis nemen of met meerdere gezinnen samen een 

oude vierkantshoeve omtoveren tot een eigentijds verblijf voor 

verschillende families. Zelf heb ik er trouwens ook al wel eens 

aan gedacht. Als de kinderen de deur uit zijn, zal het huis te 

groot zijn. Ik zou het dan kunnen opdelen in twee 

wooneenheden. Ik zou er samen met het gezin van een van de 

kinderen kunnen samenwonen, cohousen, met voldoende 

privacy voor beiden. Ik denk dat we meer van die nieuwe, 

alternatieve woonformules moeten beproeven. Als we écht 

onze natuur willen vrijwaren, zullen we immers verstandig 

moeten omspringen met de ruimte die we voor wonen 

voorzien. Anders gaan wonen schrikt mij trouwens niet meer 

af. Waar ik jaren geleden veel koudwatervrees had om in een 

rijhuis te wonen, heb ik de vele voordelen ervan ondertussen 

ervaren. Het is gezellig wonen en de kinderen doen alles met 

de fiets en de bus. Ik sta er nu voor open om bijvoorbeeld ook 

van cohousing te proeven. 

De Vlaamse regelgeving voorziet tot op de dag van vandaag 

in twee woonvormen: eengezinswoningen en appartementen. 

Dit zijn de klassieke woonvormen waarbij er geen private 

ruimte wordt gedeeld. Woningdelen is een alternatief voor 

deze traditionele woonvormen. Bij woningdelen worden wel 

private ruimtes gedeeld, van een gezamenlijke wasplaats of 

tuin tot een gezamenlijke keuken of leefruimte. Voor de 
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meeste vormen van woningdelen bestaat nog geen juridisch 

kader, maar met Groen willen we wel graag proefprojecten 

rond woningdelen stimuleren. In De Okelaar in Wolvertem 

wonen en leven verschillende gezinnen en alleenstaanden 

samen in wat ooit een klooster met schoolgebouw was. In 

Wijgmaal zijn de woningen van het cohousingproject Wijg & 

Co uitverkocht. De bewoners van De Okelaar dromen ervan 

om als woongemeenschap helemaal zelf te kunnen voorzien in 

hun behoeften. In Wijg & Co willen ze graag samenwerken 

met zelfoogstboerderij De Wakkere Akker uit het dorp. In 

beide projecten gaat het dan ook over veel meer dan gewoon 

samen wonen. Het gaat ook over delen en samen leven. Wie 

zoals ik zelf als student in een gemeenschapshuis woonde, 

weet hoe fijn en vruchtbaar dat kan zijn. 

Een provinciebestuur is volgens mij goed geplaatst om 

dergelijke nieuwe woonvormen te ondersteunen, ervaringen 

te bundelen en het algemeen beleid te inspireren met nieuwe 

praktijken. Ik denk daarbij niet alleen aan cohousing maar ook 

aan zorgwonen waarbij een gezin een mindervalide broer of 

zus in huis opneemt. Of aan woonvormen waarbij een 

bejaarde zijn of haar huis deelt met een student. Andere 

modellen zijn minder ingrijpend. De provincie stimuleert 

bijvoorbeeld nu al buurtfeesten. Waarom zou ze dan ook niet 

kunnen starten met een aantal proefbuurten waar bewoners 

hun eigen buitenruimte met de buren delen en die 

gemeenschappelijk beheren? Met onze vorige buren deelde ik 

het achterste stuk van de tuin. Onze kinderen konden hierdoor 
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in het midden van de stad ravotten in hun eigen “parkje”. We 

maakten wel goede afspraken. Zo wisten alle kinderen 

duidelijk dat ze nooit langs de achterdeur bij de buren binnen 

mochten gaan. Als ze de buren wilden spreken, moesten ze 

aan de voordeur bellen. 

Dergelijke nieuwe woonvormen vergen uiteraard nieuwe 

stedenbouwkundige, ruimtelijke en administratieve 

spelregels. En daar wringt het schoentje nog. De provincie kan 

steden en gemeenten echter helpen om stedenbouwkundige 

voorschriften en ruimtelijke plannen aan te passen om 

verdichting in wijken te realiseren en nieuwe gedeelde 

woonvormen toe te laten. Wat als mijn dochter met haar gezin 

ooit een deel van het ouderlijk huis zou innemen? Zijn haar 

ouders haar dan fiscaal tot last? Of wordt het in de toekomst 

veel makkelijker om van een eengezinswoning twee woningen 

te maken zonder dat het fiscaal statuut van de bewoners 

wijzigt? Als we hierrond samen werken, kan het allemaal heel 

snel gaan. 

Door bestaande gebouwen zoals kloosters, schoolgebouwen, 

kerken, hoeves, kantoorruimten en industriële gebouwen een 

nieuwe bestemming te geven moeten we niet nog meer open 

ruimte aansnijden om te wonen. Andere woonvormen dragen 

dan ook zeker bij tot het optimaler gebruik van de beschikbare 

ruimte en kernversterking. Als we met zijn allen in de stad of 

in de dorpskern gaan wonen, rest er onze kinderen en 

kleinkinderen nog voldoende levensnoodzakelijke natuur om 

van te genieten. Het spreekt voor zich dat we erop moeten 
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toezien dat we dat doen op een kwaliteitsvolle manier. 

Verdichting in stads- en dorpskernen mag niet leiden tot 

smakeloze “appartementisering”. Ik wil daarom tijd maken 

om totaalvisies op een stukje grondgebied te ontwikkelen. We 

moeten meer beeldkwaliteitsplannen opstellen. Die kunnen 

ons helpen om bouwaanvragen te beoordelen: past het project 

in de buurt of niet? 

De kwaliteit van wonen moet centraal staan in het provinciaal 

woonbeleid. Dat betekent ook dat ik graag wil gaan voor 

zoveel mogelijk woningen waarvan het energiegebruik de 

leefomgeving niet verder belast. In 2011 was 44 % van de CO2-

uitstoot in Vlaams-Brabant afkomstig van huizen en andere 

gebouwen Dat willen we graag anders zien. In de toekomst 

willen we graag zoveel mogelijk energieneutrale woningen 

realiseren. We willen hun energieverbruik beperken en 

voorzien in hernieuwbare energie. De voorbije jaren hebben 

we hierrond al inspanningen geleverd die we nu graag willen 

verderzetten. Met het project Isolatie voor je Wijk berekenden 

we bijvoorbeeld de kostprijs voor de energetische renovatie 

van een typewoning in een wijk. Met heel concrete cijfers 

maakten we de wijkbewoners warm voor een renovatie. 

Energetische renovaties zijn behalve goed voor het klimaat, 

op termijn ook goed voor de portemonnee van de bewoners. 

De investering in een goed geïsoleerd dak verdient zich al snel 

terug met een daling van de energiefactuur. Met het 

Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, het door Groen erg 

gewilde Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant en de provinciale 
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klimaatmobielen staan we vandaag alle burgers van Vlaams-

Brabant met raad en daad bij voor het plaatsen van onder 

meer dakisolatie, zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie én 

zonnepanelen. Al naargelang de vraag brengen we de burgers 

in contact met lokale Vlaams-Brabantse aannemers. Zo 

verbetert niet alleen de energetische kwaliteit van de 

woningen, maar verdient de Vlaams-Brabantse lokale 

economie er ook een betekenisvolle cent aan. 

In 2016 verleende de provincie Vlaams-Brabant trouwens 

premies voor 17.171 m² dak- en zoldervloerisolatie aan 

maatschappelijk kwetsbare groepen. 2.136 mensen met een 

totaal belastbaar jaarinkomen lager dan ongeveer 50.000 euro 

kregen een premie voor superisolerende beglazing. Dat lijken 

misschien allemaal peulschillen, maar ze wijzen wel op de 

terechte gevoeligheid om duurzaam wonen ook mogelijk te 

maken voor wie het minder breed heeft. We moeten kost wat 

kost vermijden dat de laagste inkomens hun energiefacturen 

niet kunnen betalen. 

Op de woningmarkt speelt de provincie een rol van 

financierder, maar zeker ook van kennismakelaar. Zo 

lanceerden we de idee van de circulaire koelkast. Wie een 

lager inkomen heeft, kan niet zomaar het meest 

milieuvriendelijke apparaat kopen. Vaak kiezen mensen met 

een lager inkomen noodgedwongen de goedkope en minder 

milieuvriendelijke apparaten, met een hogere energierekening 

en geen klimaatwinst tot gevolg. Een structurele oplossing ligt 

in circulair aankopen. In dat systeem betaal je voor een dienst 
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en niet voor het product. De Nederlandse wooncorporatie 

Eigen Haard startte in dit verband een bijzonder interessant 

experiment op. Eigen Haard, Bosch en Turntoo, koploper in de 

circulaire economie, gooiden het op een akkoordje. Bosch 

leverde zeer energiezuinige koelkasten of wasmachines aan de 

bewoners van een aantal appartementen van Eigen Haard in 

Amsterdam. De huurders moesten daarvoor enkel een 

maandelijkse huurprijs betalen. De huur stond gelijk aan het 

bedrag dat ze dankzij het energiezuinige apparaat bespaarden 

op hun energierekening. Bosch bleef verantwoordelijk voor de 

apparaten en werd dus aangemoedigd om toestellen te leveren 

die weinig onderhoud vergen. De huurders betaalden zelf 

voor hun energie, maar betaalden wel beduidend minder. Ze 

konden immers een erg zuinig apparaat gebruiken dat anders 

nooit in hun bereik zou liggen. De winst uit circulaire 

aankopen is veelvuldig. Duurzamere apparatuur zorgt voor 

minder verkwisting van grondstoffen en minder 

energieverbruik zorgt voor minder CO2-uitstoot en lagere 

energiefacturen. In de toekomst wil ik dit model van circulair 

aankopen dan ook promoten, in het bijzonder bij de sociale 

huisvestingsmaatschappijen van onze provincie. 

 Investeringen in hernieuwbare energie zijn uiteraard ook 

heel belangrijk in de sector van de sociale huisvesting. Sinds 

kort is het eindelijk mogelijk voor sociale huisvestings-

maatschappijen om investeringen in hernieuwbare energie 

door te rekenen in de huurprijzen. Dat klinkt misschien niet 

als een goede zaak, maar het is belangrijk om de 
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huisvestingsmaatschappijen over de streep van de 

energietransitie te trekken. Het geld voor bijvoorbeeld 

zonnepanelen moet immers van ergens komen. De 

huisvestingsmaatschappijen rekenen er ook op dat een daling 

op de energiefactuur als gevolg van de investeringen een 

stijging van de huurprijzen zal compenseren. Op langere 

termijn zou de energie die de huisvestingsmaatschappijen te 

veel produceren, ook verkocht kunnen worden aan de 

omgeving. Zo zou dan een nieuwe bron van inkomsten 

ontstaan, financiële middelen waarvoor de sociale huurders 

niet meer moeten zorgen. 

In de periode 2013-2018 gaf de provincie Vlaams-Brabant meer 

dan 8 miljoen euro subsidies aan sociale huisvestings-

maatschappijen in Vlaams-Brabant voor de realisatie of 

renovatie van sociale woningen. Daarvan ging meer dan 3 

miljoen euro naar sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) 

Dijledal uit Leuven. Als bestuurder van die SHM volg ik de 

uitdagingen voor de sector van de sociale huisvesting van 

nabij. De wachttijd is ook bij Dijledal een grote uitdaging. Die 

is veel te lang, al varieert de wachtperiode naargelang het 

aantal slaapkamers. Voor een woning met één slaapkamer 

(alleenstaande/koppel) bedraagt de wachttijd zeven jaar, voor 

een woning met twee slaapkamers (alleenstaande/koppel met 

kind) 3,5 jaar, voor een huis of appartement met drie 

slaapkamers (alleenstaande/koppel met twee kinderen) vier 

jaar en voor gezinnen met (meer dan) vijf personen bijna tien 

jaar. 
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 Begin 2018 stonden bij Dijledal meer dan 40.000 kandidaten 

op de wachtlijst. Daarvan zijn een kleine 700 mensen 

mutanten of mensen die al bij Dijledal wonen maar die 

bijvoorbeeld door uitbreiding van het gezin of om medische 

redenen een nieuwe woning krijgen. De overige 3.334 

wachtenden zijn externen of mensen die van de private markt 

op de publieke markt instromen. Van de 3.334 externen wonen 

2.508 kandidaten in Leuven zelf. De andere kandidaten wonen 

in het buitengebied of in één van de gemeenten waar Dijledal 

ook activiteiten ontrolt zoals Oud-Heverlee, Holsbeek, 

Bierbeek en Boutersem. Meer dan 63 % van alle wachtenden is 

alleenstaand. Daarvan is 74 % man en bijna 41 % jonger dan 30 

jaar. Van die grote groep jongeren is 69 % niet-Belg. Het hoog 

aantal jonge alleenstaanden, gekoppeld aan het percentage 

niet-Belgen, laat vermoeden dat het merendeel vluchteling is. 

 Dijledal heeft er de voorbije legislatuur voor gekozen om haar 

al bij al beperkte financiële middelen prioritair te investeren in 

de renovatie van het bestaande patrimonium. Mensen die in 

een sociale woning van Dijledal wonen, wonen dus 

kwaliteitsvol of zullen dat binnenkort in ieder geval doen. 

Door deze keuze zijn er echter minder woningen bij gekomen 

en de wachtlijsten aangedikt. Tijdens de renovatie moeten 

reeds bestaande klanten immers ook verhuizen. Bij Dijledal 

stelt het grootste probleem zich voor de grote gezinnen. Er zijn 

de laatste jaren weliswaar succesvolle initiatieven geweest om 

onderbezette woningen vrij te maken voor grotere gezinnen, 

maar er blijft een grote nood aan bijkomende woningen voor 
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die doelgroep. De situatie van Dijledal is representatief voor 

de hele sector van het sociaal wonen in Vlaams-Brabant. De 

markt van de sociale woningen in Vlaams-Brabant staat voor 

bijzonder veel uitdagingen. Het aandeel van sociale woningen 

op de woningmarkt in Vlaams-Brabant is nog steeds veel te 

klein. Om betaalbare woningen in de Vlaamse Rand rond 

Brussel te realiseren is er het autonoom provinciebedrijf 

Vlabinvest. Vlabinvest biedt betaalbare kavels, huur- en 

koopwoningen aan aan mensen met een klein tot middelgroot 

inkomen uit de buurt. Vlabinvest heeft bijna 20 ha grond in 

eigendom. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen 

wil Vlabinvest zorgen voor 980 huurwoningen - waarvan 609 

sociale woningen, 178 koopwoningen - waarvan 77 sociale 

woningen - en veertien koopkavels. 

In het algemeen is wonen in Vlaams-Brabant duur. De 

provincie kan niet direct iets doen aan de prijzen, maar we 

kunnen wel innovatieve modellen voor wonen en 

grondverwerving bestuderen, uitwerken en promoten. Voor 

gronden die in eigendom zijn van bijvoorbeeld een overheid 

duidden we al langer op de waarde van het model van 

Community Land Trust (CLT). Het principe achter CLT is 

eenvoudig. Je wordt eigenaar van de woning, maar niet van 

de grond waarop je huis gebouwd is. Die grond “huur” je en 

blijft in handen van de oorspronkelijke eigenaar of community. 

In Leuven heeft woongroep De Sijs zo een erfpacht voor 99 

jaar op een stuk grond van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) aan de Geldenaaksebaan. 
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In plaats van het terrein aan te kopen tegen een prijs van 

ongeveer 965.000 euro betalen de bewoners een jaarlijks 

bedrag van 13.865 euro. Dankzij de erfpachtformule kan De 

Sijs heel wat geld besparen dat geïnvesteerd wordt in de 

kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Als de waarde 

van de grond stijgt, blijft die winst bij het gemeentebestuur.  

Het is duidelijk dat de mogelijkheden op de woonmarkt talrijk 

zijn als we creatief blijven nadenken. De provincie is goed 

geplaatst om de woonbehoeften in Vlaams-Brabant te 

monitoren en ze te koppelen aan de noodzaak om ruimte te 

vrijwaren, de energietransitie door te voeren en het allemaal 

betaalbaar te houden. Die agenda is zeker uitdagend, maar 

ook duidelijk. We zijn er helemaal klaar voor om hem te 

realiseren. 
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9. Talentontwikkeling centraal 
  

In het schooljaar 2016-2017 telde Vlaams-Brabant 45.000 

kleutertjes. Meer dan 72.000 leerlingen volgden lager 

onderwijs en iets meer dan 64.000 leerlingen zaten in de 

middelbare school. Over het algemeen is de situatie van 

kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant gunstiger dan die van 

kinderen en jongeren in Vlaanderen als geheel. De schoolse 

achterstand is minder groot en er zijn minder kwetsbare 

leerlingen. In vergelijking met heel Vlaanderen zitten in 

Vlaams-Brabant meer leerlingen in het ASO en minder 

leerlingen in het BSO. De doorstroming naar het hoger 

onderwijs is in onze provincie ook groter. Toch is het niet 

allemaal rozengeur en maneschijn. Bijna 20 % van de 

leerlingen die in 2016 in Vlaams-Brabant secundair onderwijs 

volgden, kreeg een schooltoelage. Dat is minder dan in 

Vlaanderen als geheel. Vlaams-Brabant kent ook een stijgend 

aantal leerlingen met een risicoschoolloopbaan. Deze 

leerlingen hebben meer kans om de school zonder diploma te 

verlaten. Ze riskeren later vaker en langer werkloos te zijn. 

1.191 Vlaams-Brabantse kinderen en jongeren volgden les in 

het provinciaal onderwijs in het schooljaar 2016-2017. De 

hervorming van de provincies heeft niet getornd aan het 

provinciaal onderwijs. De provincie richt dan ook nog altijd 

twee middelbare scholen met voornamelijk TSO- en BSO-

richtingen en een basisschool in. Het gaat over het PISO in 

Tienen, De Wijnpers in Leuven en De Sterretjes in Tienen. Met 
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Groen willen we talentontwikkeling centraal stellen in de 

provinciale scholen. We willen vermijden dat jongeren 

afzwaaien zonder diploma. We vinden het belangrijk dat 

jongeren mondige burgers worden die met een goed gevulde 

rugzak het leven tegemoet gaan. We willen scholen van 

andere onderwijsnetten stimuleren om hetzelfde te doen. Zij 

kunnen bij de provincie terecht voor kennisdeling, 

samenwerking en subsidies. 

Door onze provinciale scholen in te richten als domeinscholen 

willen we in de toekomst volop inzetten op die 

talentontwikkeling. Een domeinschool voorziet verschillende 

studierichtingen op verschillende niveaus binnen één domein. 

Een school kan studierichtingen aanbieden binnen de 

domeinen Taal en Cultuur, Techniek en Wetenschap, Welzijn 

en Maatschappij, Kunst en Creatie en tot slot Economie en 

Organisatie. Sommige richtingen zijn gericht op verder 

studeren (doorstroom), andere leiden tot verder studeren 

maar even goed tot een plek op de arbeidsmarkt (dubbele 

stroom). Tenslotte zijn er richtingen die gericht zijn op directe 

inschakeling op de arbeidsmarkt. Kinderen vinden oriëntatie 

vanuit hun interesses en competenties. Wie geïnteresseerd is 

in economie, wil misschien een boek schrijven over een 

economisch onderwerp. Maar een ander met een even grote 

interesse in de materie, wil die interesse misschien vertalen in 

de aan- en verkoop van producten. Beiden kunnen terecht in 

dezelfde school en stappen in in de studierichting die aansluit 

bij hun kunnen. De hiërarchie tussen studierichtingen en de 
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opdeling tussen ASO, TSO en BSO verdwijnen zo. Wie binnen 

zijn of haar domein van richting wil of moet veranderen, hoeft 

niet naar een andere school zoals nu vaak het geval is. 

Daarmee verminderen we de kans op schooluitval. Met de 

domeinscholen werken we volop aan de maximale 

ontwikkeling van talent. 

Het M-decreet van de Vlaamse regering ambieert dat zoveel 

mogelijk kinderen met een beperking een plaats krijgen in 

het gewoon onderwijs. Een ambitie die ik deel, maar in de 

praktijk is dat geen makkelijke opgave. Met het M-decreet is 

de ongerustheid in de leraarskamers fors toegenomen. Veel 

leerkrachten hebben het gevoel dat ze nog meer moeten 

kennen en kunnen. Naast de lesinhoud moeten ze steeds meer 

energie stoppen in remediëring, differentiatie, het inzetten van 

hulpmiddelen en het op maat maken van het curriculum. 

Omdat ik zelf jaren voor de klas heb gestaan en ervaring heb 

in ASO, BSO, TSO en de lerarenopleiding, weet ik dat 

beleidsverantwoordelijken de inzet die dat vergt, vaak 

onderschatten. Ik geloof niet dat er veel leerkrachten zijn die 

het principe van gelijkwaardigheid in twijfel trekken, maar de 

vraag blijft hoe je het ideaal van de inclusie realiseert op de 

werkvloer? Hoe doe je dat zonder dat de veer van 

leerkrachten breekt en op een manier dat alle leerlingen er wel 

bij varen? 

In de provinciale school De Sterretjes zitten kinderen voor wie 

het curriculum in een school voor gewoon onderwijs niet 

haalbaar is, zelfs niet met redelijke aanpassingen. De 
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leerkrachten in De Sterretjes zijn dus erg bekwaam in het 

omgaan met leerlingen met bijzondere zorgen. Ze delen hun 

expertise met leerkrachten in het reguliere onderwijs. Dankzij 

deze samenwerking hopen we dat de ambities van het M-

decreet geen dode letter blijven en hopen we de ongerustheid 

in de leraarskamers minstens een beetje weg te nemen. Door 

leerkrachten beter te ondersteunen kunnen ze op hun beurt de 

talenten van hun leerlingen beter aanboren. We willen de 

expertise van De Sterretjes de komende jaren delen met zoveel 

mogelijk leerkrachten in Vlaams-Brabant. 

In de Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) van 

het PISO in Tienen krijgen leerlingen van vreemde origine een 

taalbad. Het aantal OKAN-leerlingen is de laatste jaren 

toegenomen. In het schooljaar 2015-2016 ging 6,6 % van de 

leerlingen in het voltijds secundair onderwijs naar de 

onthaalklas. In onze provincie kunnen leerlingen voor OKAN-

klassen buiten het PISO ook terecht in Betekom, Diest, Leuven, 

Halle, Vilvoorde, Overijse en Zaventem. Na één of maximaal 

twee jaar stromen de leerlingen door naar het reguliere 

onderwijs. Maar ik vraag me wel eens af of dat soms niet te 

snel is. Een minderheid van de OKAN-leerlingen komt terecht 

in het ASO. Als leerkracht ontmoette ik regelmatig OKAN-

leerlingen die meer konden dan hun taalniveau deed 

vermoeden. Zo herinner ik me een getalenteerde videomaker 

die haarscherp politieke onderwerpen in beeld kon brengen, 

maar met die talenten niet meteen aan de slag kon omdat zijn 

Nederlands niet goed genoeg was. Bij de oriëntatie van 
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OKAN-leerlingen pleit ik voor een focus op de totale leerling 

en niet op de kennis van het Nederlands alleen. Dat 

Nederlands moet uiteraard voldoende gekend zijn, maar in 

het bijzonder bij OKAN-leerlingen moeten we er ons van 

bewust zijn dat er veel meer in een kind schuilt dan 

taalvaardigheid alleen. 

Opdat jongeren hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen, 

geloof ik ook dat we de muren van de scholen moeten slopen. 

Een schoolcarrière mag zich niet afspelen tussen de vier 

muren van een klaslokaal. Buitenschoolse activiteiten kunnen 

voor een grotere realisatie van de beoogde doelstellingen 

zorgen. Ik zie dan ook heil in samenwerking en interactie 

tussen de provinciale scholen enerzijds en bedrijven, culturele 

centra, overheidsdiensten en verenigingen anderzijds. Als 

leerkracht maakte ik talrijke uitstappen. Ik liet de leerlingen 

die ook vaak zelf voorbereiden. Het waren de projecten met 

het hoogste leerrendement. De samenwerking die ik als 

leerkracht op poten zette tussen het Heilig Hartinstituut in 

Kessel-Lo, toen nog het Sint-Jozefsinstituut, met een school in 

Quito is hier een mooi voorbeeld van. Samen met 

kunstenorganisatie Mooss gaven mijn leerlingen van verkoop 

en haarzorg op een creatieve manier uiting aan het thema 

Eerlijk(e) handel(en). Hun leeftijdsgenoten in Ecuador deden 

hetzelfde. De kunstwerkjes uit Kessel-Lo en Quito kregen 

samen een plekje in de bibliotheek van Leuven. Ik was 

bijzonder onder de indruk toen mijn leerlingen in hun 

openingswoordje spontaan de link legden met de moord op 
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Luna en haar kinderoppas van Afrikaanse origine in 

Antwerpen. Mijn leerlingen hebben hun blik verruimd tot 

buiten Leuven en leerden de wereld in vraag te stellen. Ik kom 

nu nog leerlingen tegen die me vol enthousiasme herinneren 

aan deze uitwisseling. Dat geeft een bijzonder gevoel van 

voldoening. 

De muren van de scholen slopen betekent ook dat er buiten de 

schooluren activiteiten binnen de schoolmuren doorgaan. Met 

de provincie zetten we de infrastructuur van de scholen al 

open voor onder meer verenigingen en jeugdbewegingen. 

Maar het zou nog beter zijn als we als provincie zelf meer 

activiteiten binnen de muren buiten de uren organiseren, 

tijdens schoolvakanties bijvoorbeeld. We zouden daarvoor 

kunnen samenwerken met initiatieven als Samen Onderwijs 

Maken uit Leuven. Met bijvoorbeeld vakantiekampen voor 

OKAN-leerlingen kunnen we ervoor zorgen dat de 

verworvenheden van het schooljaar tijdens de vakanties niet 

teloorgaan. Voor kinderen die het thuis moeilijker hebben, kan 

een vakantiekamp op school een welgekomen afwisseling zijn 

voor gewoon thuis zitten en een andere weg zijn om talenten 

te ontdekken en aan te scherpen. 

 Talentontwikkeling betekent ook dat elke leerling aan elke 

activiteit moet kunnen deelnemen. Maar dat is helaas niet 

altijd het geval. Leerlingen zijn ziek op de sportdag of kunnen 

om familiale redenen niet mee op meerdaagse. Vaak is dat een 

teken aan de wand dat ouders de schoolkosten niet kunnen 

dragen. In 2016 werden zeven op tien scholen in Vlaanderen 
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geconfronteerd met onbetaalde facturen. De openstaande 

bedragen liepen in sommige gevallen op tot boven de 50.000 

euro. Ook de provinciale scholen zien vaker kinderen zonder 

boterhammen naar school komen. Maar op een lege maag kun 

je natuurlijk je talenten niet ontwikkelen. De school kan dan 

wel voor een kom soep zorgen, maar dat brengt niet écht 

zoden aan de dijk. In De Wijnpers proberen leerkrachten en 

leerlingenbegeleiders te achterhalen welke gezinnen kampen 

met sociale en financiële problemen. De directeur bespreekt de 

moeilijkheden en mogelijkheden met de ouders. Ouders 

kunnen bijvoorbeeld de facturen gespreid betalen of de school 

kan het sociaal fonds aanspreken. Het PISO schakelt 

klasleraren en leerlingenbegeleiders in om openstaande 

facturen juist te beoordelen en in hun context te plaatsen. Als 

gezinnen in begeleiding zijn voor budgetbeheer, werkt het 

PISO samen met het OCMW voor de vereffening van de 

schoolrekeningen. De school organiseert ook fondsen-

wervende activiteiten om buitenschoolse activiteiten en 

studiereizen te bekostigen. 

Armoede en kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren kunnen 

in onze provincie geografisch geduid worden. Relatief veel 

leerlingen in de gemeenten van de Zennevallei krijgen 

bijvoorbeeld een schooltoelage. Hun moeder heeft vaak geen 

diploma secundair onderwijs of ze groeien op in 

eenoudergezinnen. Hetzelfde geldt voor de kleine steden in 

het Hageland (Aarschot, Diest en Tienen) waar ook het PISO 

ligt. Ook in Leuven vinden we meer kinderen en jongeren 
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terug met minder kansen dan in de residentiële gemeenten 

rond de provinciehoofdplaats. Vergeleken met Vlaanderen 

heeft Vlaams-Brabant gemiddeld een laag aandeel kinderen 

dat geboren is in een kansarm gezin. Maar Leuven en Tienen 

scoren dan weer hoog ten opzichte van het Vlaamse 

gemiddelde. In 2016 kreeg iets meer dan 22 % van de 

leerlingen in het Leuvense basisonderwijs een schooltoelage. 

In Vlaams-Brabant ging het om 16,9 %. 

Als leerkracht had ik altijd graag een beeld van de context 

waarin mijn school zich bevond. Waar komen de leerlingen 

vandaan? Met welke rugzakken komen ze de school binnen? 

Zowel in het ASO, BSO als TSO heb ik ervaren dat het goed is 

om een beetje zicht te hebben op de algemene achtergrond van 

je leerlingen. Als je weet dat in Leuven en Tienen meer dan 15 

% van de kinderen in kansarmoede wordt geboren, dan kan en 

moet die wetenschap van pas komen bij de deliberatie op de 

klassenraad. De school is in het bijzonder voor kwetsbare 

kinderen de eerste kennismaking met de grote wereld. Als je 

met je leerlingen verbinding kan maken, dan is emancipatie 

uit de situatie waarin ze geboren zijn mogelijk. Als het 

mislukt, dan is de kans groot dat de volgende generatie net als 

de vorige in kansarmoede zal verzeilen. Vooral toen ik in het 

BSO werkte, heb ik dat inzicht altijd voor ogen gehouden. Ik 

wilde in de eerste instantie contact maken, nadien volgde het 

leren. Eens de verbinding er was, ging het leren toch vaak 

vanzelf. Ik probeerde ook steeds positieve verwachtingen te 

koesteren. Als leerkracht weet ik dat Pygmalion, de 
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beeldhouwer van Ovidius die zijn werk tot leven bracht door 

ervan te houden, aan de slag is in de klas. Leerlingen presteren 

beter als leerkrachten in hen geloven. 

Inclusie, zorgen dat iedereen erbij hoort, blijft een belangrijke 

uitdaging voor het provinciaal onderwijs de komende jaren. 

Zo spelen we ook met de idee om een Vlaams-Brabants 

steunpunt op te richten dat volwassenen tussen 17 en 25 jaar 

die vroegtijdig de school verlaten hebben, opnieuw wegwijs 

maakt in leermogelijkheden. In Gent bestaat er al een 

gelijkaardig initiatief Op Stap. Ik geloof dat mensen door te 

leren weer zin kunnen krijgen in het leven. Ik geloof ook dat 

de meeste leerlingen leergierig zijn, maar leerlingen komen 

soms al met grote rugzakken vol beproevingen binnen op 

school. De uitdagingen voor leerkrachten kunnen daardoor 

heel groot zijn. Als inrichtende macht van het provinciaal 

onderwijs moeten we ons daarvan steeds bewust zijn. Zonder 

leerkrachten stuikt ons onderwijs in elkaar. We moeten 

leerkrachten goed omkaderen, naar hen luisteren en bovenal 

vertrouwen. Daarvoor wil ik me graag engageren. 
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10. Toegankelijke provinciedomeinen met 

meer zwemfaciliteiten 
  

Wie “provincie” zegt, zegt “provinciedomeinen”. Dat heb ik 

de voorbije jaren vaak gemerkt als de provincie ter sprake 

kwam. De provinciedomeinen zijn bij uitstek het visitekaartje, 

het uithangbord van de provincie. Ze zorgen voor 

ontspanning in diverse vormen maar altijd dicht bij huis: in 

Het Vinne in Zoutleeuw, De Halve Maan in Diest, in 

Huizingen en in Kessel-Lo, mijn achtertuin. Ik heb het geluk 

en het voorrecht om op minder dan 5 minuten stappen rust, 

groen en ontspanning te vinden. Zeker toen mijn kinderen nog 

klein waren, was het soms een verademing om naar het 

provinciaal domein te kunnen “ontsnappen”. Om te fietsen, te 

spelen, te wandelen, op de pedalo te zitten of in het zwembad 

te duiken in de zomer. Ook nu mijn kinderen ouder zijn, is het 

provinciaal domein nog steeds een toevluchtsoord. Om al 

joggend het hoofd leeg te maken na het werk bijvoorbeeld. De 

voorbije jaren hebben we fors geïnvesteerd in het domein van 

Kessel-Lo. We vernieuwden de inkomzone langs de 

Beemdenstraat, renoveerden de roeisteiger, vervingen 

speeltuigen en besloten om een fietspad aan te leggen dat de 

Eénmeilaan met de Domeinstraat verbindt.  

Het provinciedomein in Kessel-Lo ligt voor mij op 

wandelafstand. Maar voor velen is de bereikbaarheid van de 

provinciedomeinen niet zo vanzelfsprekend. We willen ervoor 
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zorgen dat alle domeinen voor iedereen beter bereikbaar en 

toegankelijk zijn met openbaar vervoer, de fiets of te voet. 

Ouders moeten hun kinderen met een gerust gemoed naar het 

domein kunnen laten vertrekken, zonder nog maar eens taxi te 

moeten spelen. Ouderen of mensen die minder mobiel zijn, 

moeten makkelijk met het openbaar vervoer ter plekke 

geraken. Ik wil mensen die kiezen voor duurzaam vervoer ook 

echt belonen. Degelijke, overdekte en veilige fietsenstallingen 

en oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn een must. In de 

toekomst moeten we ook zorgen voor een oplaadpunt voor 

elektrische wagens in de provinciedomeinen. We zouden ook 

een combinatievoordeel kunnen voorzien voor wie van wat 

verder moet komen. Of een shuttledienst tussen het 

nabijgelegen treinstation en het provinciedomein? Bij hogere 

overheden willen we ijveren voor een betere aansluiting op 

het busnetwerk. Zo wordt de zuivere lucht die we opzoeken in 

de natuur van de provinciedomeinen, ook effectief schoner. 

Op warme zomerdagen is de nood aan zwemmogelijkheden in 

onze provincie groot. In de zomer zijn de provinciedomeinen 

met een zwembad vaak slachtoffer van hun eigen succes, met 

lange wachtrijen in de brandende zon tot gevolg. Het is 

duidelijk dat er meer zwembaden nodig zijn. We willen de 

mogelijkheden voor bijkomende zweminfrastructuur bekijken 

en kijken dan vooral naar zwemvijvers. Zwemvijvers zijn beter 

geïntegreerd in de domeinen en de omgeving en zijn beter 

voor het milieu. Planten zuiveren het water op een natuurlijke 

manier, waardoor het zwembad geen chemicaliën bevat. 
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Zwemmen in een vijver met loepzuiver, helder water is veel 

leuker en verandert ook vaak je kijk op je omgeving en op 

natuur. Dat hoor ik bij fervente gebruikers van zwemvijvers. 

Waarom dus ook geen provinciale zwemvijver in Vlaams-

Brabant? De zwemvijver Boekenberg in Deurne bij Antwerpen 

kan alvast op veel zwemlustigen rekenen. 

Mijn zoon is één van die zwemlustigen. Hij vertoeft drie keer 

per week in het zwembad. Hij doet fervent aan waterpolo. 

Maar zijn passie bezorgt hem vaak heel rode ogen, een 

lopende neus en af en toe zelfs hoofdpijn. Hij is helaas niet de 

enige. Veel zwemmers hebben last van droge huid en zelfs 

eczeem. Een gespecialiseerde arts bevestigde mijn vermoeden 

dat te veel chloor de boosdoener is. Chloorarm en chloorvrij 

zwemmen zonder in te boeten op hygiëne kan nochtans! In 

Wallonië en in Nederland vind je zo al chloorvrije 

zwemgelegenheden. We ijveren dan ook niet alleen voor méér 

zwembaden, maar vooral ook voor gezondere zwembaden. Ik 

wil nagaan of we de zwembaden in de domeinen van 

Huizingen, Kessel-Lo en Diest niet minstens chloorarm 

kunnen ontsmetten. Koper-zilver-ionisatie en 

waterstofperoxide zijn bewezen alternatieven en kunnen de 

dosis chloor als ontsmettingsmiddel aanzienlijk verkleinen. 

Een vermindering van de hoeveelheid chloor, in combinatie 

met alternatieve ontsmettingsmiddelen, vermindert klachten 

van rode, prikkende ogen en hoofdpijn. Bovendien ontsmet 

het onze zwembaden even goed. Onze gezondheid en die van 

onze kinderen zullen ons dankbaar zijn. 
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 De hoofdtroef van onze provinciedomeinen is ruimte en 

ruimte is in Vlaams-Brabant nu eenmaal een schaars goed. In 

de toekomst willen we met Groen de domeinen nog meer 

laten renderen, voor iedereen. Jong en oud, man en vrouw, 

student en gepensioneerde moeten in elk provinciedomein 

terechtkunnen. Dat vergt bijkomende creativiteit. We willen 

graag een aanbod op maat uitwerken. Ook willen we de 

accommodatie van de domeinen meer openstellen voor 

evenementen van externen, zo krijgen de provinciedomeinen 

écht een plekje in de samenleving en kunnen ze échte hotspots 

worden. Waarom zouden de provinciedomeinen bijvoorbeeld 

niet het vertrek- of aankomstpunt van een regionale koers of 

andere activiteit kunnen zijn? 

De provinciedomeinen zijn het visitekaartje, het uithangbord 

van de provincie. Ik wil van de domeinen ook het uithangbord 

van duurzaamheid maken. In de toekomst willen we graag 

gaan voor maximaal hernieuwbare energie in de domeinen. 

We willen ze biodivers en klimaatbestendig inrichten en enkel 

nog investeren in speeltuigen gemaakt van duurzame 

materialen. Met de infrastructuur in de provinciedomeinen 

willen we inhoud geven aan onze ambitie voor een 

klimaatneutraal Vlaams-Brabant tegen 2040. Als het aan ons 

ligt, kun je in de cafetaria’s en kiosken terecht voor heerlijke 

duurzame en lokale korteketenvoeding. Zo worden de 

provinciedomeinen een plaats waar je inspiratie kan opdoen 

om de wereld eerlijker, gezonder en menselijker te maken. 
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11. Duurzaam toerisme in Vlaams-Brabant 
  

Ik reis graag. Ik laat de culturen van andere regio’s en landen 

graag door mijn huis waaien. Zo bezocht ik onlangs ’s-

Hertogenbosch, ook wel bekend als Den Bosch, in Nederland. 

’s-Hertogenbosch is de hoofdstad van de provincie Noord-

Brabant en een levendige stad met om en bij de 150.000 

inwoners. In de wijk de Groote Wielen zagen we hoe er 

gebouwd en gewoond kan worden in samenspel met heel veel 

water. Het regenwater van de straten loopt er in de wadi’s en 

wordt vervolgens op natuurlijke wijze gezuiverd. In het meer 

kunnen de inwoners van de wijk zwemmen en sporten. Als 

we er wandelen, laat de zon zich van haar beste kant zien. 

Wonen in dit “Venetië van Den Bosch” spreekt tot de 

verbeelding. 

Omgekeerd stel ik Vlaams-Brabant graag voor aan inwoners 

van andere provincies, expats en mensen uit de buurlanden. 

We hebben een rijke geschiedenis en veel toeristische troeven. 

Ik neem gasten graag mee op trot naar het Kasteel van 

Gaasbeek in het Pajottenland of het FeliXart Museum in 

Drogenbos. Maar ook naar museum M in Leuven of het 

Belevingscentrum ‘14-’18 in Tildonk. Ik laat ze graag 

kennismaken met de heerlijke Hagelandse wijnen, de vier 

provinciedomeinen en onze mooiste natuurgebieden. In de 

wonderlijke Kapel van Steenbergen in het Meerdaalwoud, één 

van de grootste kapellen in Vlaanderen, kunnen we even tot 

bezinning komen. Voor een studiemoment of een lekker hapje 
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trekken we naar het bezoekerscentrum aan de voet van de 

Groene Vallei.  

De vzw Toerisme Vlaams-Brabant timmerde de voorbije jaren 

lustig verder aan het toerisme in onze streek. De vrijwaring 

van onze natuur en cultuur, zeg maar het basiskapitaal voor 

ons toerisme, kwam voor mij echter te weinig als structurele 

voorwaarde voor toerisme aan bod. In de toekomst zou ik dat 

dan ook willen veranderen. Ik wil gaan voor duurzaam 

toerisme. Duurzaam toerisme ziet natuur niet als 

randvoorwaarde, maar zet actief in op de bescherming van de 

natuur en het lokaal cultuurhistorisch landschap. Duurzaam 

toerisme beseft dat zonder de vrijwaring en versterking van 

onze natuur er op lange termijn van toerisme geen sprake 

meer zal zijn. We verkiezen bijvoorbeeld een goed 

onderhouden wandelpad met biodiverse natuur boven een 

belevingspad met de meest recente technologieën en 

innovatieve belevingselementen. 

We willen toerisme in eigen streek als volwaardig alternatief 

voor korte vakanties in het buitenland promoten. Waarom 

geen bloesemweekend in het Hageland in plaats van een 

weekendje Valencia? Het bespaart je geld en een vervuilende 

vliegtuigreis. In de landelijke Kasteelhoeve van Wange, 

Klimaatambassadeur 2016, kunnen bedrijven seminaries 

organiseren, maar je kunt er ook met vrienden en familie een 

heerlijk weekendje verpozen. Je geniet er van de geschiedenis 

en de natuur van Zuid-Hageland en van heerlijk eten uit de 



119 
 

streek. Dergelijke initiatieven zetten we graag in de kijker. We 

hopen dat ze andere ondernemers inspireren. 

Duurzaam toerisme toont ook dat toerisme en de strijd tegen 

de klimaatverandering hand in hand kunnen gaan. Een 

aantal maatregelen om ons weerbaarder te maken tegen de 

gevolgen van de klimaatverandering hebben ook positieve 

effecten op het toerisme. Het avonturenpad in de Grote 

Getevallei is daar een mooi voorbeeld van. De Grote Gete 

heeft een grote waarde als natuurlijk overstromingsgebied. In 

de Grote Getevallei herstellen we de veerkracht van de natuur. 

Dat is goed voor de biodiversiteit, maar het helpt ons ook om 

de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Met het 

avonturenpad ontsluiten we het gebied bovendien voor wie 

zich wil ontspannen en verpozen. We geloven dat we meer 

draagvlak kunnen creëren voor maatregelen om ons aan te 

passen aan de klimaatverandering als we ze linken aan 

duurzaam toerisme. 

Duurzaam toerisme impliceert uiteraard ook dat we kiezen 

voor duurzame mobiliteit. Wie van verder komt en dat 

zonder vliegen doet, geef ik graag een bonus. Maar ook wie te 

voet, met de fiets of het openbaar vervoer reist, willen we 

graag belonen. We willen het wandel- en fietstoerisme verder 

uitbouwen en duurzame vervoersmiddelen naar toeristische 

attracties promoten en faciliteren. We willen onze toeristische 

attracties beter bereikbaar maken, maar ook breder 

toegankelijk. Toerisme dat niet alleen duurzaam maar ook 

inclusief is, is onze ambitie. We maken het toerisme in eigen 
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regio toegankelijk voor allen en denken daarbij in het 

bijzonder aan mensen met een beperking, ouderen en 

maatschappelijk kwetsbare groepen. We willen hiervoor graag 

samenwerken met initiatieven zoals Toerisme voor Allen van 

de Vlaamse overheid en het Steunpunt Vakantieparticipatie. 

Dat initiatief richt zich op personen en gezinnen in armoede, 

die vanwege allerlei drempels niet van een vakantie kunnen 

genieten. 
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12. Ons erfgoed: brandend actueel 
  

Begin 2018 brachten we jonge vluchtelingen die recent 

terechtkwamen in onze provincie, in contact met jonge 

vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog, althans in de 

publicatie Op de vlucht!. Vluchtelingen toen en nu gaan in deze 

publicatie in gesprek over de gevaarlijke tocht naar hier of 

naar Engeland, het leven in een opvangcentrum en het leren 

van een nieuwe taal en gewoontes. De getuigenissen van de 

jongeren uit de Eerste Wereldoorlog zijn gebaseerd op 

dagboeken. Door te verwijzen naar de eigen geschiedenis 

hopen we met deze publicatie meer begrip te creëren voor 

mensen die hun hebben en houden noodgedwongen 

achterlaten. We willen jongeren zo laten kennismaken met wat 

het betekent om op de vlucht te zijn. 

Ik ben ervan overtuigd dat onze geschiedenis en ons erfgoed 

kunnen helpen om de wereld hier en nu beter te begrijpen. Ze 

helpen ons te functioneren als tolerante en kritisch ingestelde 

burgers in een complexe samenleving. Ze versterken ons om 

de toekomst van onze samenleving positief en constructief 

verder vorm te geven. Ons erfgoed is in die zin brandend 

actueel en relevant. Binnen ons erfgoed onderscheiden we 

materieel en immaterieel erfgoed. Zo behoren de 

Maagdentoren in Scherpenheuvel-Zichem tot ons materieel 

erfgoed en de Jaartallen van Leuven, ook wel de Mannen van 

het Jaar genoemd, tot ons immaterieel erfgoed. De traditie van 

de jaartallen prijkt sinds 26 november 2011 zelfs op de 
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immateriële werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook de 

witloofzadenbank is erfgoed. Samen met de Nationale 

Proeftuin voor Witloof en de provincie Vlaams-Brabant stelt 

de KU Leuven momenteel een witloofbibliotheek samen met 

daarin zo’n tweehonderd verschillende oude witloofrassen. 

Veel grondtelers zijn immers pensioengerechtigd en stoppen 

ermee. Met de witloofzadenbank willen we vermijden dat hun 

unieke witloofzaad verloren gaat. 

Het kasteel van Beersel is één van de weinige, goed bewaarde 

voorbeelden van middeleeuwse krijgsbouwkunde in ons land 

en kan uiteraard niet worden weggedacht uit ons erfgoed. 

Maar ook processies horen erbij. Ze herinneren aan de sterke 

katholieke tradities in Vlaams-Brabant. Heel bijzonder is zo de 

paardenprocessie van Hakendover. Die gaat elk jaar door op 

Paasmaandag. Het verhaal achter deze processie gaat terug tot 

het jaar 690 toen drie maagden een kerk voor De Goddelijke 

Zaligmaker wilden bouwen, maar er geen geschikte plek voor 

vonden. Uiteindelijk wees God zelf een plek aan en bouwde 

hij eigenhandig mee aan de kerk. Aan de andere kant van 

Vlaams-Brabant, in Opwijk, gaat trouwens ieder jaar de 

Pauluspaardenprocessie door. 

In de komende jaren wil ik het erfgoed in onze provincie, of 

het nu gaat over materieel of immaterieel erfgoed, toegankelijk 

maken voor het grote publiek. Via erfgoededucatie wil ik de 

kennis van het verleden vergroten, het begrip van het heden 

verruimen en de realisatie van een duurzame toekomst veilig 

stellen. Als leerkracht geschiedenis vond en vind ik het 
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belangrijk om heden en verleden in verband te brengen. Ook 

voor mijn kinderen probeer ik het verleden op een aangename 

manier te openbaren. Zo waren we onlangs op vakantie in het 

Duitse Ulm. Het plein voor het stadhuis is er genoemd naar 

Sophie en Hans Scholl, twee studenten en inwoners van de 

stad, die zich met Der Weisse Rose aan de universiteit van 

München verzetten tegen het fascisme en nazisme. Het 

verhaal van Sophie en Hans Scholl, broer en zus, die door een 

volkstribunaal tot de dood werden veroordeeld wegens 

hoogverraad, trof mijn kinderen uiteraard. Onze babbel die 

avond ging alleen nog maar over het leven van Sophie en 

Hans en over de moed die zij aan de dag hadden gelegd om 

niet mee te lopen in de hang naar een samenleving die 

sommige mensen beter acht dan anderen. 

Projecten die onroerend materieel erfgoed toegankelijk maken 

voor het publiek, willen we financieel ondersteunen. We 

willen hierbij ook zeker de plaatselijke erfgoedverenigingen 

mee aan boord hijsen. Erfgoed toegankelijk maken hoeft niet 

moeilijk of duur te zijn. Zo bracht Groen schepen Guido Van 

Cauwelaert historische foto’s aan op de nutskasten rond de 

markt van Ternat. Mensen kunnen er nu via oude foto's 

ontdekken hoe de straat er vroeger uitzag. Twee vliegen in één 

klap. De weinig sierlijke nutskasten werden in een mooi jasje 

gestoken en zijn een knipoog naar het verleden van deze 

Vlaams-Brabantse gemeente. 

We kunnen en willen ons erfgoed ook toegankelijk maken 

door het ten dienste te stellen van de gemeenschap. Op een 
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werkbezoek in Kopenhagen ging ik meermaals eten in een 

voormalige kerk. Er werden in dat gebouw geen erediensten 

meer georganiseerd, maar de lokale gemeenschap richtte er 

zelf een keuken en restaurant in en soms gingen er ook 

culturele activiteiten door. Waarom zouden wij, 

vanzelfsprekend rekening houdend met de draagkracht van 

het erfgoed en in nauw overleg met de omgeving, ook geen 

gemeenschapscentrum of bibliotheek kunnen onderbrengen in 

een kerk? 

Als we ons erfgoed willen delen met het publiek is het 

natuurlijk van cruciaal belang dat we dat - vaak kwetsbaar - 

erfgoed duurzaam onderhouden en goed bewaren. In de 

eerste plaats willen we Monumentenwacht financieel blijven 

ondersteunen. Monumentenwacht controleert regelmatig het 

Vlaams-Brabantse erfgoed en zorgt voor tijdige ingrepen die 

grote herstellingen en restauraties overbodig maken. Tegelijk 

willen we financiële ondersteuning voorzien voor het 

onderhoud van waardevolle gebouwen en klein historisch 

erfgoed. Daarbij willen we de focus leggen op het duurzaam 

renoveren. Met onze klimaatwerking ondersteunen we zo de 

renovatie van de Boskapel in Wolvertem. We testen er de 

mogelijkheden van duurzaam verwarmen via geothermie, het 

gebruik van warmte uit de aarde, uit. Als het aanslaat, kunnen 

we dit verwarmingsprincipe uitbreiden naar andere kerken en 

kapellen. Als je weet dat gebouwen in onze provincie 

verantwoordelijk zijn voor meer dan 40 % van de CO2-uitstoot, 
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is het goed dat we hieraan ook binnen het erfgoedbeleid 

denken. 

Archeologische vondsten bewaren en verzamelen we in het 

erfgoeddepot Vlaams-Brabant. Dat erfgoeddepot staat ook 

open voor de tijdelijke opslag van cultuurgoederen en speelt 

een belangrijke rol in het bewaren van ons erfgoed. Iets wat 

zeker ook het documentatiecentrum Vlaams-Brabant 

waarmaakt. In feite is het documentatiecentrum een 

erfgoedbibliotheek met meer dan 7.000 boeken en 

tijdschriften over de geschiedenis van de provincie Vlaams-

Brabant en haar voorlopers, de provincie Brabant en het 

hertogdom Brabant. 

Ook de Regionale Landschappen spelen een belangrijke rol in 

het bewaren van erfgoed. Als we samen aan meer en betere 

natuur in Vlaams-Brabant werken, dan hebben de Regionale 

Landschappen steeds aandacht voor de historische dimensie 

van het landschap. Zo zijn de hoogstamboomgaarden of de 

typische dreven, houtkanten, hagen en knotbomen niet alleen 

belangrijke natuurelementen in bijvoorbeeld het Hageland. Ze 

zijn ook erfgoedstukken die het beeld en de identiteit van de 

streek mee bepalen. Natuur en erfgoed gaan hand in hand. 

Met de juiste inzet kunnen we ze allebei bewaren voor 

morgen.  
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13. Een diervriendelijke provincie 
  

Toen mijn vader onlangs ziek was, was hij bezorgd dat hij zijn 

dieren zou moeten wegdoen. Zijn vogels, zijn prachtduiven en 

misschien ook wel zijn trouwe hond? Telkens als ik zijn 

ziekenkamer binnenkwam, kon hij me niets anders vertellen. 

“Ik zal ze moeten wegdoen”, zuchtte hij dan verdrietig, “want 

ik kan ze niet meer verzorgen”. Zo’n vaart heeft het gelukkig 

niet gelopen. Onze hond Pipa en de mooiste prachtduiven zijn 

er nog. Mijn vader lijdt aan hartfalen, maar elke dag gaat hij 

zijn kroost verzorgen, zoals hij dat altijd deed. Hij heeft zijn 

leven lang een druk professioneel bestaan gehad, eerst als 

personeelsdirecteur en later als directeur van het Vlaams 

Netwerk van Ondernemingen (Voka) Kempen en als manager 

van een bedrijvencentrum. Maar elke dag bracht hij nog 

minstens een uur door met zijn dierbare dieren. Die grote 

liefde voor dieren heeft hij ons doorgegeven. Mijn jongste 

broer Jan heeft er zelfs zijn beroep van gemaakt en geeft lessen 

in dierenzorg. Zijn twee jongste zonen hebben ondanks hun 

piepjonge leeftijd een kleine dieren(opvang)tuin bij hen thuis. 

Ik heb de liefde voor dieren met de paplepel meegekregen. 

Het verbaast me dan ook niet dat er ook in Vlaams-Brabant 

zoveel mensen met een hart voor dieren zijn. Het thema 

dierenwelzijn lééft echt. Er zijn ook heel wat 

beleidsuitdagingen met het onderwerp gemoeid. Toen onze 

jonge hond enkele jaren geleden op een avond verdween, was 

ik de hemel te rijk toen we haar ’s morgens gezond en wel in 
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het dierenasiel aantroffen. Eigenlijk hadden de buren haar 

gevonden, de politie gebeld en agenten hadden haar naar het 

asiel gebracht. Dat gebeurt vaak. Dierenasielen staan garant 

voor de opvang van dieren. De maatschappelijke meerwaarde 

van dierenasielen kunnen we volgens mij nauwelijks 

onderschatten. 

Daarom vond ik het ook belangrijk om al mijn 

overredingskracht aan te wenden en dierenwelzijn terug op de 

provinciale agenda te zetten. Door de hervorming van de 

provincies schroefden we de budgetten voor dierenwelzijn bij 

het begin van de legislatuur terug. We gingen er toen van uit 

dat dit geen probleem zou zijn omdat de Vlaamse regering 

met Ben Weyts (N-VA) een eigen minister voor dierenwelzijn 

aanstelde. Maar het werk van minister Weyts bleek voor de 

asielen niet veel meer dan een lege doos. Er kwamen geen 

Vlaamse subsidies voor de dierenasielen en de Vlaams-

Brabantse opvangcentra konden de eindjes maar moeilijk aan 

elkaar knopen. 

De voorbije twee jaar maakten we als provincie opnieuw wat 

geld vrij voor dierenopvangcentra. Het budget was beperkt, 

maar symbolisch belangrijk. In 2018 verdubbelen we zelfs de 

subsidies voor de dierenasielen. Dat is nodig, want mensen 

in dierenasielen doen echt fantastisch werk. Meestal doen ze 

dat ook geheel vrijwillig, met de beperkte middelen en 

infrastructuur die voorhanden zijn. In de recentste Week van 

de Vrijwilliger zetten we hen in de bloemetjes onder het motto 
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beestig goed bezig. Ook de komende jaren wil ik de steun aan de 

dierenopvangcentra voortzetten. 

Daarnaast vinden we het van groot belang om iedereen in 

Vlaams-Brabant, met of zonder huisdier, gevoelig en 

aandachtig te maken voor dierenwelzijn. Hoe minder dieren 

in een dierenasiel belanden, hoe beter. Met de campagne Kies 

bewust voor een dier. Geef ze niet zomaar cadeau roepen we 

Vlaams-Brabanders op om te bezinnen alvorens een dier in 

huis te nemen of cadeau te doen. Op oudejaarsnacht vuurwerk 

afsteken in de buurt van dieren, is ook uit den boze. Dieren 

zijn bang van vuurwerk, ze slaan op de vlucht, verdwalen en 

sterven in sommige gevallen. In de toekomst willen we met 

campagnes mensen blijvend warm maken voor dierenwelzijn.  

Ondertussen telt Vlaams-Brabant 37 diervriendelijke 

gemeenten. Deze gemeenten streven de actiepunten in de 

provinciale beginselverklaring voor diervriendelijke 

gemeente na. Zo stellen ze een schepen voor dierenwelzijn 

aan, promoten ze het steriliseren van zwerfkatten en laten ze 

huisdieren toe in ziekenhuizen en serviceflats. Dat laatste vind 

ik een heel goed idee. Ik heb gezien hoe mijn broer Wim op 

zijn sterfbed diepe troost vond bij zijn hond. Sinds zijn ziekte 

en overlijden ben ik nog een grotere voorstander van het, 

weliswaar georganiseerd, toelaten van dieren bij patiënten in 

ziekenhuizen, serviceflats en woonzorgcentra. 

In 2016 had 23 % van de gemeenten in Vlaanderen een 

schepen voor dierenwelzijn. In Vlaams-Brabant ligt dat 
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percentage met 58 % beduidend hoger dankzij de 

inspanningen van het provinciebestuur. De inhuldiging van 

een diervriendelijke gemeente is overigens steeds een gezellige 

bedoening. Ik herinner me nog Hoegaarden. De raadzaal zat 

écht afgeladen vol. De burgemeester en alle schepenen waren 

aanwezig, maar ook de plaatselijke dierenarts en de vele 

vrijwilligers van het naburige dierenasiel in Tienen tekenden 

present. De schepen van dierenwelzijn had zelfs zijn 

chihuahua bij! Met 37 diervriendelijke gemeenten in Vlaams-

Brabant zijn we goed op dreef, maar het is onze ambitie om 

dat aantal in de komende legislatuur nog stevig op te krikken. 

We willen dierenwelzijn op de agenda zetten van élke Vlaams-

Brabantse gemeente.  

In de toekomst zullen Vlaams-Brabantse gemeenten, 

dierenasielen, dierenartsen, politie en andere belangrijke 

actoren op vlak van dierenwelzijn bovendien een beroep 

kunnen doen op het Provinciaal Steunpunt Dierenwelzijn. 

Dat zag op 1 juni 2018 het licht en is uniek in Vlaanderen. Bij 

het steunpunt kunnen professionals uit de dierensector terecht 

met vragen over onder meer verloren gelopen of 

verwaarloosde dieren en dierenleed. In de toekomst willen we 

het steunpunt verder uitbouwen en de taakstelling ervan 

verbreden. Als het nu al informeert, dan is het de bedoeling 

dat het steunpunt ook een structureel overleg tussen 

diervriendelijke gemeenten, politiezones, dierenasielen, het 

parket en dierenartsen opstart. 



131 

 

Door de stakeholders rond dierenwelzijn in Vlaams-Brabant 

samen te brengen, willen we ons beleid efficiënter en 

effectiever organiseren. We willen beter kunnen inspelen op 

noden en verwachtingen en een regionale aanpak uitwerken. 

Wat als een gemeente inzet op de sterilisatie van zwerfkatten, 

maar de naburige gemeente dat niet doet? Een Provinciaal 

Overleg Dierenwelzijn kan zorgen voor antwoorden op dit 

soort vragen en kan ook andere belangrijke vragen op vlak 

van dierenwelzijn aanpakken. Zo verplichtten we een 

proefdierencentrum in een milieuvergunning om proefdieren 

te verdoven alvorens ze te euthanaseren. Minister Joke 

Schauvliege (CD&V) schroefde deze beslissing echter in hoger 

beroep terug omdat de beslissing het welzijn van mens en 

milieu niet voor ogen zou hebben. Later bevestigde minister 

voor dierenwelzijn Ben Weyts dit in een antwoord op een 

vraag van Vlaams parlementslid voor Groen Bart Caron. In de 

toekomst zou het goed zijn als een Provinciaal Overleg 

Dierenwelzijn zich samen met ons over dit soort uitdagende 

kwesties buigt. 
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14. Vlot en veilig van punt a naar b   

De auto domineert vandaag nog steeds de logica van onze 

verplaatsingen. Maar we rijden onszelf vast in het verkeer. 

Nergens in Vlaanderen of België is het zo erg als in Vlaams-

Brabant. De weinige keren dat ik me op de Ring rond Brussel 

begeef, heb ik prijs. Onlangs deed ik zomaar eventjes vier uur 

met de wagen over het traject Leuven-Gooik! Zowat iedereen 

die in en rond Brussel werkt, kruist onze provincie. De helft 

van alle files in Vlaanderen situeerde zich in 2016 naar en rond 

Brussel en Vlaams-Brabant, goed voor ongeveer zeventig 

kilometer fileleed per dag. Jaarlijks verliezen we samen 

2.700.000 uur of 308 jaar in de files rond Brussel. Als we niets 

doen, neemt over tien jaar het aantal wagens in Vlaams-

Brabant nog eens met 15 % toe. Er zal dan sprake zijn van een 

verkeersinfarct. Investeren in de mobiliteit van Vlaams-

Brabant komt dan ook het hele land ten goede. 

De files zorgen niet alleen voor heel wat tijdverlies en 

frustratie. Al dat verkeer is ook verantwoordelijk voor een 

groot deel van de CO2-uitstoot in onze provincie. De sector 

mobiliteit was in 2011 goed voor 44 % van de totale uitstoot. 

Daarnaast veroorzaken de files ook grote economische schade. 

Het Vlaams Netwerk van Ondernemingen Vlaams-Brabant 

(Voka) schat de kost op ruim 200 miljoen euro per jaar. De 

werkgeversorganisatie is dan ook al langer vragende partij 

voor investeringen in alternatieve vervoersmethodes. 
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En die alternatieve vervoersmethodes, die zijn er. Maar er ligt 

heel wat werk op de plank om deze alternatieven 

aantrekkelijker te maken en zo echt werk te maken van 

duurzame mobiliteit, een kaart die we de vorige jaren trokken 

én die ik ook de komende jaren ten volle wil trekken. Het 

STOP-principe vormt hierbij de leidraad: duurzame mobiliteit 

geeft prioriteit aan Stappen, dan Trappen (fietsen), vervolgens 

Openbaar vervoer en dan pas aan Personenwagens. De eerste 

vervoersvormen zijn beter voor de gezondheid. Bovendien 

nemen ze ook minder openbare ruimte in. Daarnaast stoot je al 

stappend of trappend geen CO2 uit, met de auto wel. We 

weten dan ook wat ons te doen staat: stappen, trappen en het 

openbaar vervoer aantrekkelijker maken. 

Ik verplaats me het liefst te voet. Je komt mensen tegen en je 

kunt een babbeltje doen. Ik doe het eigenlijk veel te weinig, 

veel minder dan me lief is. En nu ik erbij stilsta: voetgangers 

worden nogal eens stiefmoederlijk behandeld. Bij nieuwe 

mobiliteitsplannen blijft de voetganger vaak in de kou staan. 

Voor de provincie is er een belangrijke rol weggelegd om te 

voorzien in trage wegen. Vlaams-Brabant ligt bezaaid met 

trage wegen. Ze zorgen voor korte en veilige verbindingen en 

zijn enkel toegankelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer. Je 

vindt ze op het platteland, maar ook in dorpen, in 

verkavelingen en zelfs in de stad. Bijna alle trage wegen 

hebben historische roots. De bekendste trage wegen zijn 
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buurtwegen, maar ook holle wegen, veldwegen, bospaden, 

oude treinbeddingen en jaagpaden behoren tot deze categorie. 

De trage wegen staan onder druk. Veel trage wegen zijn de 

afgelopen jaren verdwenen door de aanleg van nieuwe 

verkavelingen, industrieterreinen en autowegen. Wij willen 

dat tij keren. De provincie beslist tenslotte over de afschaffing 

of opening van buurtwegen. We willen de Vlaams-Brabantse 

gemeenten ondersteunen om voetwegen te inventariseren en 

het opstellen van onderhoudsplannen. Gebrekkig onderhoud 

zorgt er immers voor dat wegen in onbruik geraken en daarna 

verdwijnen. Die plannen zouden bij voorkeur ook de link 

leggen met erfgoed en toerisme. De uitbouw van 

wandelnetwerken waarin de trage wegen zijn opgenomen, 

leidt tot intensiever gebruik van deze trage wegen en bijgevolg 

ook meer aandacht voor en een betere bescherming van deze 

trage wegen. Als inwoner van Vlaams-Brabant zou je 

suggesties voor nieuwe en alternatieve buurtwegen in het 

digitale geoloket moeten kunnen inschrijven. 

De jaagpaden die we naast de kanalen in onze provincie 

vinden, zijn vaak ook veilige fietsverbindingen voor 

schoolgaande kinderen. We zoeken volop naar oplossingen 

om wandelen en fietsen te verzoenen met onze ambitie om 

meer goederen te transporteren over water. Er bestaan al 

voorbeelden waarbij laden en lossen van schepen verzoend is 

met fietsen over het jaagpad. In die voorbeelden buigt het 

jaagpad een beetje af van zijn meestal loodrecht traject en gaat 

over in een tunnel waar vrachtwagens en heftrucks de vracht 
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van de onderneming naar de loskade brengen. In de toekomst 

wil ik dit soort oplossingen ook naar Vlaams-Brabant brengen. 

Zo vermijden we dat jaagpaden rond de onderneming worden 

gelegd. Dat is nu bijvoorbeeld het geval voor de bedrijfssite 

van de onderneming Cargill in Herent. Daardoor hebben 

fietsers het gevoel dat ze veel tijd verliezen. 

Mijn kinderen zijn echte trappers. Mijn oudste dochter voelt 

zich helemaal niet geroepen om haar rijbewijs te behalen. Mijn 

zoon heeft voor de keuze van zijn fiets evenveel boekjes 

doorbladerd als mijn broers toen ze destijds hun eerste auto 

kozen. Dat is het goede nieuws. Minstens een deel van de 

generatie van mijn kinderen voelt er niets voor om in de file te 

gaan staan. Met de fiets zijn ze er meestal sneller. Als mama 

houd ik dan wel mijn hart soms vast. Vaak zijn er geen veilige 

fietsverbindingen. Vooral ’s nachts ben ik bang dat auto’s hen 

onvoldoende zien en van de weg zullen maaien. Voor mij zijn 

meer veilige fietsverbindingen écht een topprioriteit. Ik geloof 

dat daardoor meer mensen de fiets zullen nemen. 

Momenteel gebeurt slechts een deel van alle verplaatsingen in 

Vlaams-Brabant met de fiets. Nochtans bedraagt meer dan de 

helft van de afgelegde afstanden minder dan 5 km. Zeker voor 

deze korte verplaatsingen willen we meer Vlaams-Brabanders 

op de fiets. In de toekomst willen we met Groen het aantal 

fietsverplaatsingen optrekken naar 20 %. We willen meer 

vlotte en veilige fietsverbindingen tussen steden en tussen 

woon- en werklocaties en scholen. Minder dan de helft van de 

Vlaams-Brabantse gemeenten heeft een secundaire school. 
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Heel wat jongeren in het zuiden van het Pajottenland, het 

centrale Hageland en rond Leuven overbruggen dan ook 

dagelijks ettelijke kilometers op weg naar school. Te voet, 

maar vooral ook met de fiets en het openbaar vervoer. De 

aanleg van fietspaden is van het grootste belang voor de 

veiligheid van onze kinderen. Iedere dag duim ik dat er geen 

verkeersslachtoffers vallen. Die zijn er nog veel te veel in de 

leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. De provincie organiseerde 

daarom Ik zie je graag, een campagne die jongeren aanmoedigt 

zich zichtbaar te maken in het verkeer. Ik wil dit soort 

campagnes zeker herhalen in de toekomst. 

Met Groen willen we de fietsverbindingen tussen Brussel en 

de Vlaamse Rand, tussen Brussel en Leuven en tussen Leuven 

en Aarschot, Diest en Tienen eerst aanpakken en voltooien. In 

2017 telden we in Vlaams-Brabant meer dan twee miljoen 

fietsers op het functioneel fietsroutenetwerk en 1.100 fietsers 

per dag op de drukste meetpunten. Op de fietssnelweg 

Leuven - Brussel, meer bepaald op het meetpunt in Herent, 

steeg het aantal fietsers tussen 2012 en 2017 met 40 %. Dat is 

heel goed, maar het kan nog veel beter. Er zijn veel plannen 

voor nieuwe fietsverbindingen, maar de uitvoering ervan 

loopt te vaak vertraging op. We willen een versnelling hoger 

schakelen. We kijken naar de jaagpaden, maar ook naar oude 

spoorwegbermen, om nieuwe routes aan te leggen. Daarnaast 

willen we werken aan de kwaliteit van onze fietssnelwegen. 

De fietssnelwegen moeten veilig en comfortabel zijn voor 

zowel langzame als snelle fietsers. Een speedbike haalt 40 
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km/u terwijl een bakfiets gemiddeld 12 km/u rijdt. De 

uitdaging om die twee te verzoenen, willen we aanpakken. 

De Vlaamse en federale overheid zijn verantwoordelijk voor 

het openbaar vervoer met trein, tram en bus. Maar de 

provincie kan wel pijnpunten blootleggen en adviezen geven, 

in Brabantnet bijvoorbeeld. Brabantnet is een vervoersplan 

van vervoersmaatschappij De Lijn voor de provincie Vlaams-

Brabant. Binnen Brabantnet ijveren we voor vier 

tram(bus)lijnen die de randgemeenten verbinden met centrum 

Brussel en voor bussen die aansluiten op dit tramnetwerk. 

Volgens Brabantnet zal een sneltram je in 30 minuten en in alle 

comfort van Willebroek naar het centrum van Brussel brengen. 

De tram die momenteel rijdt van het Brusselse Noordstation 

naar de NAVO, zal worden doorgetrokken naar de luchthaven 

via een nieuw viaduct over de Brusselse Ring. Zo zijn de 

inwoners van Schaarbeek, Evere en Haren niet langer 

aangewezen op de auto om naar de luchthaven te gaan. Op 

dezelfde plek zal ook een fietsverbinding komen. De 

Ringtrambus zal op haar beurt belangrijke locaties in de 

Noordrand verbinden, zoals de Heizel, het station van 

Vilvoorde en de luchthaven. Zo biedt ze een alternatief voor 

de files in de Noordrand. Met Groen verkiezen we heel 

uitdrukkelijk de ontwikkeling van deze vervoerswijzen boven 

de verbreding van de Ring rond Brussel. 

De mobiliteitsknoop is het grootst in de Rand rond Brussel. 

Maar ook elders in onze provincie wil ik inzetten op 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Dat is nodig als we 
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tegen 2030 20 % minder wegverkeer willen. Het project 

Regionet wil Diest met Leuven verbinden via een tram(bus) 

langs amper een tiental haltes. Met een HOV-as tussen deze 

twee belangrijke steden hopen we met Groen meer auto’s van 

de weg te halen. Het is trouwens ook de bedoeling dat we 

langs een HOV-as werken aan de versterking en verdichting 

van dorps- en stadskernen. Zo beperken we op termijn het 

aantal verplaatsingen om naar school of werk te gaan en 

besparen we ruimte. 

Voor bepaalde verplaatsingen hebben mensen de wagen 

nodig, daar kunnen we niet om heen. We willen dan echter 

kunnen kiezen voor schonere wagens en autodelen. Daarbij 

denken we vooral aan elektrische wagens. De provincie 

ondersteunt nu al Testrijders, een project van Bond Beter 

Leefmilieu waarbij twintig testrijders uit Vlaams-Brabant een 

elektrische wagen leasen en die zoveel mogelijk delen. We 

tonen zo dat elektrisch rijden voor iedereen haalbaar is. 

Projecten die het elektrisch rijden en het (elektrisch) autodelen 

stimuleren willen we met Groen in de toekomst blijven 

ondersteunen. We willen ook bekijken of buurtbewoners de 

wagens van de provincie na de kantooruren via een 

deelsysteem kunnen gebruiken. 

Als we van het STOP-principe de nieuwe norm willen maken, 

moeten we ook inzetten op sensibilisering. Minstens een deel 

van de jongere generatie is al langer overtuigd dat we onze 

mobiliteit helemaal anders moeten invullen, maar gewoontes 

doven maar langzaam uit. Het is dan ook belangrijk om 
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creatief te zijn en, met het oog op een keuze voor alternatieve 

vervoerswijzen, proefprojecten op te zetten. Zo is er de 

Fietskaravaan, een vloot elektrische fietsen die bedrijven bij de 

provincie Vlaams-Brabant kunnen uitlenen om hun 

werknemers te overtuigen met de fiets naar het werk te 

komen. In Denemarken had een gelijkaardig project 

onverhoopt veel succes. Verschillende werknemers kozen na 

afloop van de proeftijd definitief voor de elektrische fiets. In 

elke Vlaamse provincie ondersteunt een Provinciaal 

Mobiliteitspunt (PMP) trouwens bedrijven en private 

instellingen die het woon-werkverkeer op een duurzamere 

manier willen organiseren. Samen lichten ze de bereikbaarheid 

en het profiel van de bedrijven en bedrijvenzones door. Deze 

doorlichting leidt tot concrete maatregelen en projecten. 

Wereldwijd is de sector mobiliteit verantwoordelijk voor een 

groot deel van de CO2-uitstoot. Nu blijkt uit onderzoek dat 

vrouwen en mannen zich op een heel verschillende manier 

verplaatsen. Mannen zijn meer geneigd de personenauto te 

gebruiken. Vrouwen kiezen vaker voor openbaar vervoer. 

Mannen leggen ook langere afstanden af. Deze verschillen 

kunnen een stuk cultureel worden uitgelegd, maar er zijn ook 

meer structurele en ruimtelijke verklaringen voor. Mensen met 

“hogere” professionele functies reizen meer en laat het nu net 

mannen zijn die vaak hogere functies bekleden. Vrouwen 

nemen nog dikwijls de verantwoordelijkheid voor het 

huishouden op zich. Ze kiezen voor werk dicht bij huis en 

maken vaker meerdere korte verplaatsingen per dag. 
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Vrouwen gaan na het werk nog snel naar de winkel en halen 

vervolgens bijvoorbeeld de kinderen op van school. Ze gaan 

daarbij te voet of met de fiets. Veel rollenpatronen zijn 

hardnekkig traditioneel. Dat is ook niet zonder betekenis voor 

de klimaatverandering. Het mobiliteitspatroon van mannen 

navolgen zou geen goede zaak zijn. Over het algemeen is het 

beter voor het klimaat om ons de mobiliteitspatronen van 

vrouwen eigen te maken. In het beleid wil ik alleszins 

rekening houden met de verschillende gedragspatronen van 

mensen. 

Wie in Vlaams-Brabant woont, kan tenslotte niet om de 

nationale luchthaven heen. De luchthaven zorgt weliswaar 

voor heel wat werkgelegenheid, maar bepaalt ook sterk de 

leefbaarheid in onze provincie. De Strategische Visie 2040 van 

luchthavenuitbater Brussels Airport Company (BAC) heeft de 

gemoederen in Vlaams-Brabant de laatste tijd dan ook sterk 

beroerd. Volgens BAC zullen de bestaande start- en 

landingsbanen in de toekomst niet meer kunnen voldoen aan 

de groeiende vraag om tijdens de piekuren te vertrekken of 

aan te komen op onze nationale luchthaven. BAC droomt 

daarom van een verlenging van de taxiweg langs 

landingsbaan 25L (of startbaan 07) of van een verlenging van 

de taxiweg én baan 25L samen. 

Ik stel mij de vraag of die uitbreidingen wel écht nodig zijn. 

Zijn de alternatieven wel voldoende onderzocht? Zullen 

mensen in 2040 mensen nog op eenzelfde manier als vandaag 

gebruikmaken van de luchtvaart? Zullen we tegen die datum 
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dankzij de technologieën niet minder vliegen voor eenzelfde 

economisch resultaat? Tegen 2040 willen we als provincie 

Vlaams-Brabant alleszins klimaatneutraal zijn. Dat betekent 

dat we tegen die datum minstens 80 % minder CO2 willen 

uitstoten dan in 2011. Maar hoe verzoenen we die ambitie met 

een groeiscenario voor de luchthaven in onze provincie? Een 

uitbreiding van de luchtvaartactiviteiten zou de CO2-uitstoot 

van het luchtverkeer in het minst slechte geval met de helft 

doen toenemen ten opzichte van 2015. De inspanningen die 

BAC ondertussen doet om de CO2-uitstoot als gevolg van haar 

gebouwen of de mobiliteit van haar personeel te beperken, 

riskeren hierbij in het niets te vervallen. 

In het buitenland gaat het er helemaal anders aan toe. Zo mag 

de luchthavenuitbater van Stockholm-Arlanda alleen 

bijkomende vluchten aantrekken als de CO2-uitstoot die van 

het referentiejaar 1990 niet overschrijdt. Ik zou het een heel 

goed idee vinden mochten wij ook een CO2-plafond 

introduceren voor onze luchthaven. Het zou ook al helpen 

mochten we alleen nog vliegen om afstanden boven de 500 km 

te overbruggen. Afgelopen zomer zijn we met de wagen naar 

Kroatië gereden en terug. Onderweg hebben we fantastische 

steden bezocht zoals Heidelberg, Salzburg, Ljubljana en Ulm. 

We hebben halt gehouden in de prachtige natuur rond het 

meer van Bled en de grotten van Postojnska bezocht. We 

hebben de tijd genomen om de westkust van Istrië te 

verkennen. Met het vliegtuig zouden we heel wat pracht en 

geschiedenis van het Europese continent gemist hebben. 
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Maar het draagvlak voor de luchthaven valt of staat natuurlijk 

met de lawaaihinder. De slaap van de omwonenden moet 

verzekerd zijn. In Europa bestaat er min of meer consensus dat 

uit gezondheidsoverwegingen het nachtlawaai (Lnight) de 

kritische drempel van 55 dB niet mag overschrijden. De 

gemiddelde geluidswaarde (Lday-evening-night = Lden) over 

een periode van een jaar mag niet meer dan 50 dB bedragen. 

BAC is verplicht om regelmatig de geluidsbelasting voor de 

omgeving te onderzoeken. BAC gaat daarom jaarlijks na 

welke mensen er in een contour wonen waar de 

geluidsbelasting gemiddeld 55 Lden bedraagt, want die 

worden beschouwd als sterk gehinderden. In 2015 ging het 

over 15.100 mensen. 

Nogal wat Vlaams-Brabanders zijn vragende partij om de 

geluidswaarden waarmee BAC werkt, te verscherpen. Volgens 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kunnen menselijke 

ergernissen optreden bij piekbelastingen met 50 dB. Bij 

continue geluiden met een gemiddelde van 50 dB is er gevaar 

voor gezondheidseffecten zoals een hoge bloeddruk. De 

luchthaven van Schiphol werkt met een referentiewaarde van 

48 Lden. Die norm is maar liefst zeven punten (!) strenger dan 

de norm die Vlaanderen BAC oplegt. Het aantal sterk 

gehinderden op Schiphol ligt dan ook veel hoger dan in 

Zaventem. Zomaar even 400.000 mensen (!) worden in de 

omgeving van Schiphol als sterk gehinderden beschouwd. 

En er is meer. Zoals gezegd, rapporteert de luchthaven over de 

Lden-norm, het gewogen gemiddelde van lawaai overdag en 
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’s nachts. Maar veel omwonenden verkiezen één luidruchtige 

overvlucht boven meerdere overvluchten met matig lawaai. 

Daarom pleit ik voor een alomvattend en toereikend 

geluidsactieplan. Als deze Vlaamse regering van N-VA, 

CD&V en Open Vld een nationale luchthaven wil, dan moet ze 

consequent zijn en, in overleg met het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, duidelijke strengere Lden-normen vastleggen. Ze 

moet een geluidsactieplan ontwerpen dat ook de mate waarin 

mensen worden overgevlogen, in kaart brengt en dat de relatie 

met het ander omgevingslawaai legt. Voor de sterk 

gehinderden moet de Vlaamse regering ook isolatie-

programma’s uitwerken en financieren. Tegelijk willen we dat 

de federale regering, waarin N-VA, CD&V en Open Vld ook 

zitten, een vliegwet uitvaardigt. Die vliegwet ziet toe op een 

billijke spreiding van de vliegbewegingen en voorkomt dat 

een aantal bewoners van Vlaams-Brabant alle lasten van de 

luchthaven moet dragen terwijl anderen alleen maar de lusten 

ervan genieten. 

In het buitenland bestaan tenslotte goede voorbeelden waarbij 

burgers, middenveld, vakbonden en overheden structureel 

betrokken worden bij de ontwikkeling van de luchthaven. In 

ons geval bestaat er, op permanente basis, eigenlijk alleen de 

overlegcommissie. De milieuvergunning aan BAC voorziet in 

die overlegcommissie. In de commissie zitten 

vertegenwoordigers van de Vlaams-Brabantse gemeenten die 

in de 55 Lden-contour vallen. Als Vlaams-Brabantse 

gedeputeerde voor vergunningen zit ik de commissie voor. 
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Tijdens de vergaderingen - ongeveer viermaal per jaar - 

overleggen we met BAC over de geluidsproblematiek, 

luchtvervuiling en zelfs vliegbewegingen. Maar de slagkracht 

van de commissie is uitermate beperkt. Dat ligt niet aan BAC 

of de vertegenwoordigers van de gemeenten, maar aan de 

structurele afwezigheid van wie in ons land werkelijk de 

beslissingen neemt over luchtvervuiling, geluidshinder en 

vliegbewegingen. Daarom pleit ik voor een volwaardig 

overlegorgaan waarin burgers en lokale besturen van Vlaams-

Brabant hun grieven kunnen voorleggen aan die overheden 

die over de bevoegdheid beschikken om er écht mee aan de 

slag te gaan. Voor een CO2-plafond en een toereikend 

geluidsactieplan is dat de Vlaamse regering. Waar wacht die 

trouwens nog op? Meer duidelijkheid komt tegemoet aan de 

terechte sociaalecologische bekommernissen van veel Vlaams-

Brabanders, maar zal tenslotte ook de economische belangen 

van BAC dienen. 
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15. Hergebruiken en delen 
 

Als je er pal voor staat, zou je het niet zeggen. In Amsterdam-

Noord staat een heel modern ogend huis dat volledig uit 

tweedehands materiaal bestaat. De eigenaar van de woning 

schuimde het internet af op zoek naar tweedehands 

materialen die hij leuk vond. Hij grapte zelfs dat hij voor 

zaken als de gevelsteen, de leien en de ramen steeds naar 

Brabant had moeten rijden. Waren ze daar dan gevoeliger 

voor het niet zomaar weggooien van spullen? In ieder geval 

dacht hij op een mooie dag dat hij genoeg had verzameld. Hij 

stapte met zijn buit naar een architect en vroeg hem of hij met 

deze spullen een huis kon bouwen. En zo geschiedde. Zijn 

huis is een volledig circulair huis. Er werden geen nieuwe 

grondstoffen voor gebruikt. Alle materialen werden ooit al 

eens gebruikt en vormen nu een nieuw mooi geheel. 

Je zou kunnen zeggen dat dit toch een uitzonderlijk voorbeeld 

is. Maar dat is het eigenlijk niet. Of toch niet meer. Toen ik 

onlangs een bezoek bracht aan de gloednieuwe randparking 

P+R transferium Deutersestraat in ’s-Hertogenbosch, leerde ik 

dat het gebouw helemaal gedemonteerd kan worden. De 

verschillende onderdelen kunnen hergebruikt worden voor 

bijvoorbeeld een ander gebouw. Dat is écht vooruitziend. 

Het huidige gangbare economische model is lineair. Elke 

vraag wordt bijna kritiekloos zo snel mogelijk bevredigd. Na 

gebruik komen onze spullen meestal als onbruikbaar afval in 

het milieu terecht. We putten de grondstoffen uit. We staan er 
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nauwelijks bij stil dat sommige van die grondstoffen beperkt 

beschikbaar zijn of in slechte omstandigheden worden 

ontgonnen. Tijdens Artefact 2018, het kunstenfestival van 

STUK in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, 

vroegen we ons samen met kunstenaars, academici en 

activisten af waar we mee bezig zijn als we onze aarde 

blindelings blijven uitputten. Beseffen we dat kinderen in D.R. 

Congo in mensonwaardige omstandigheden de coltan uit onze 

smartphone delven? Doen we voldoende moeite om de vele 

metalen die we nodig hebben voor de technologie van de 

toekomst te recycleren? Volgens een vertegenwoordiger van 

Umicore kunnen we in Europa voldoende kobalt recycleren 

om jaarlijks 500.000 elektrische wagens te doen rijden. Die 

uitspraak vind ik nog altijd veelbetekenend. Als dat werkelijk 

zo is, waarom beseffen we dat zo weinig? Waarom hangt er 

rond hergebruik nog altijd een geitenwollensokkensfeer? 

Waarom zien we er zo weinig de harde economische waarde 

van in? 

In tegenstelling tot de lineaire economie haalt een circulaire 

economie niet steeds nieuwe grondstoffen uit de aarde. 

Integendeel, ze gaat uit van de recyclage van wat we reeds 

ontgonnen hebben. Ze laat deze grondstoffen maximaal 

circuleren in de economie en creëert nieuwe meerwaarde door 

ze slim te hergebruiken. De onderneming Nearly New Office 

Furniture (NNOF) uit Vilvoorde is een heel mooi voorbeeld 

van een bedrijf dat zich volledig inschrijft in de logica van de 

circulaire economie. Als je bij NNOF aanklopt voor een nieuw 
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interieur, gebruiken ze je oude meubelen als grondstof. In 2014 

kroonden we samen met het Milieu-infopunt voor de kmo 

(miK) NNOF meer dan verdiend tot de allereerste 

Klimaatambassadeur onder de ondernemingen van Vlaams-

Brabant.  

Een circulaire economie verlengt dus de levensduur van 

producten en sluit de kringloop van materialen. Maar ook 

nieuwe businessmodellen, zoals product-dienstcombinaties, 

zien het licht. Bij een product-dienstcombinatie verkoopt een 

bedrijf niet het product zelf, maar het gebruik ervan. Het 

product blijft dan ook eigendom van het bedrijf. Dit stimuleert 

leveranciers om producten te leveren die zo weinig mogelijk 

onderhoud en vervanging nodig hebben. In Nijmegen bezocht 

ik enkele maanden geleden een sociale woning die volledig 

circulair was ingericht. Het bed, de stoelen en zelfs de 

schilderijen waren mooi gerecycleerd. De wasmachine was 

een voorbeeld van een product-dienstcombinatie. De bewoner 

betaalde niet voor de machine zelf, maar per wasbeurt. De 

circulaire economie gaat duidelijk over veel meer dan 

recycleren. Het is het fundamenteel herdenken van 

economische systemen. En dat is nodig. Tegen 2050 zullen we 

met meer dan 9,5 miljard mensen op aarde zijn. Hoe gaan we 

al die mensen voeden en kleden? Hoe gaan we aan alle 

behoeften van zoveel mensen voldoen, wetende dat de 

natuurlijke grondstoffen nu al onder druk staan? Het 

antwoord ligt vervat in een andere organisatie van onze 

economie. 
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De overgang naar een circulaire economie trekt zich stilaan op 

gang en krijgt ook terecht academische steun. In haar boek In 

zeven stappen naar een economie voor de 21ste eeuw stelt Kate 

Raworth onomwonden dat ons economisch handelen de 

natuur zo sterk aantast dat onze toekomst gevaar loopt. De 

docente economie aan de universiteiten van Oxford en 

Cambridge beperkt zich echter niet tot kritiek. Het sociaal 

fundament van menselijk welzijn situeert ze op de binnenste 

ring van een donut. Het ecologische plafond van planetaire 

grenzen valt samen met de buitenste ring van een donut. 

Hiertussen bevindt zich volgens de auteur de veilige ruimte 

waar een zogenaamde regeneratieve en distributieve 

economie zich kan ontwikkelen. Dat betekent dat daar plaats 

is voor een economie die maximaal hergebruikt, herstelt en 

deelt. De ecologische grenzen mogen we niet overschrijden 

wil de aarde een leefbare plek blijven. Maar er zijn ook sociale 

fundamenten waar we niet onder mogen gaan, anders komen 

de grondrechten van groepen in het gedrang. 

Met Groen willen we een voortrekkersrol spelen op het vlak 

van circulaire economie. We willen in overleg gaan met het 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen Vlaams-Brabant (Voka), 

bedrijvencentra en business-incubatoren om kantoor- en 

atelierruimte vrij te maken voor nieuwe initiatieven op het 

vlak van circulaire economie. Samen met economische actoren 

en kennisinstellingen willen we nagaan hoe we de transitie 

van een lineaire naar een circulaire economie kunnen maken. 

We willen initiatieven die zich inschrijven in de filosofie van 
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de circulaire economie stimuleren via de uitwisseling van 

ideeën en capaciteitsopbouw. Zo hielden we onlangs 

Maakbaar Leuven boven de doopvont. Dit project geniet als 

klimaatproject financiële ondersteuning van de provincie. Het 

bundelt de krachten van dertig organisaties en talrijke burgers 

om minder weg te gooien en veel meer en beter te herstellen.  

Hergebruiken, herstellen en delen zijn eigen aan een 

toekomstgerichte economie. “Delen is het nieuwe hebben”, 

hoor je wel eens. De deeleconomie bestaat natuurlijk al 

langer, maar technologie heeft ervoor gezorgd dat ook het 

delen met onbekenden in opmars is. Organisaties die het delen 

van particuliere wagens mogelijk maken, schieten als 

paddenstoelen uit de grond. In Speel-o-theken kunnen 

(groot)ouders speelgoed ontlenen zonder dat ze het zelf 

hoeven aan te schaffen. Boekentillen zijn heel toegankelijke 

bibliotheken op straat. Digitale platformen zoals Peerby 

maken het makkelijk om gereedschap uit te lenen. In de 

toekomst hoeft niet iedereen nog een boor in huis te hebben. 

Dat is ook te gek als je bedenkt dat een doorsnee-eigenaar zijn 

boormachine gemiddeld vijftien minuten gebruikt! Eén van 

mijn adviseurs vertelde me zopas ook nog over Open 

Kleerkast, een avond waarop ze vrienden, vrienden van 

vrienden, buren en kennissen uitnodigt. Het idee is simpel. 

Iedereen deelt er de kledingstukken die te groot of te klein 

geworden zijn of die ze gewoon niet meer mooi vinden. 

Onderbenutte goederen delen betekent opnieuw minder 

grondstoffen verbruiken en minder ongebruikte goederen op 
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de afvalberg. Delen is goed voor de planeet en je bespaart er 

bovendien geld mee. Het is ook een geweldige manier om 

nieuwe mensen te leren kennen.  

Het is duidelijk dat een circulaire economie draait rond 

hergebruiken, herstellen en delen. Maar ook samenwerken is 

een fundamenteel ingrediënt. Het is opvallend dat veel 

deelinitiatieven door burgers worden opgestart, maar ook dat 

meer en meer burgers zich verenigen om samen een sociale, 

economische of zelfs culturele behoefte te vervullen. Meer en 

meer burgercoöperaties zien het licht. De coöperatieve 

economie boomt nog niet, maar ze groeit wel. Het 

aantrekkelijke van burgercoöperaties is dat coöperanten zelf 

eigenaar zijn van het product dat ze verbruiken. Ze zijn dus 

tegelijk producent en consument. Maatschappelijke winst is in 

dit soort ondernemingen vaak belangrijker dan financiële 

winst. In Vlaams-Brabant beweegt er een en ander rond 

energie(burger)coöperaties, maar ook op vlak van cultuur 

ondersteunden we met de provincie al een nieuw initiatief. In 

de coöperatie De Broeikas in Neervelp werken mensen samen 

aan een ontmoetingsruimte voor activiteiten rond creativiteit, 

duurzaamheid en zelfontplooiing.  

Een economie die werkt binnen de grenzen van draagkracht 

van de planeet, probeert die draagkracht ook actief mee te 

versterken. Samen met de Provinciale Ontwikkelings-

Maatschappij (POM) wil ik daarom de biodiversiteit op de 

Vlaams-Brabantse bedrijventerreinen blijven versterken. 

Waar mogelijk wil ik zelfs rivieren laten meanderen. Tegelijk 
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wil ik ondernemers sensibiliseren om zuinig om te springen 

met grondwater, energie en ruimte. Wie zijn of haar 

werknemers aanmoedigt om met de fiets of het openbaar 

vervoer naar het werk te komen, heeft stijl. De onderneming 

die bovendien een deel van haar goederen over water in plaats 

van over de weg transporteert, is helemaal top. Waar het afval 

van het ene bedrijf als grondstof dient voor het andere bedrijf, 

applaudisseren we met overtuiging. Dat is een prachtig 

voorbeeld van circulaire economie, de economie waar we de 

volgende jaren volop voor willen gaan. 
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16. Betaalbare hernieuwbare energie 
 

Het kost me nog altijd heel wat spreekwoordelijke energie om 

iedereen thuis eraan te herinneren de lichten uit te doen en de 

verwarming uit te schakelen. Alle energie die we niet 

verbruiken, is immers gewonnen. Energie is duur. De factuur 

voor elektriciteit en gas is voor veel mensen een zware dobber. 

Het aantal gezinnen dat zijn elektriciteits- en gasfactuur 

moeilijk kan betalen, daalt niet. In 2017 hadden zelfs 5.391 

Vlaams-Brabanders een budgetmeter voor elektriciteit. Daarbij 

komt dat de energie die we verbruiken, vaak geen schone 

energie is. Het merendeel van de gezinnen gebruikt aardgas 

en stookolie om zich te verwarmen. Dat zijn fossiele 

brandstoffen die CO2 uitstoten. In 2011 verbruikten de 

huishoudens in Vlaams-Brabant samen 9.079.989 MWh 

energie. De provincie telde toen 447.238 huishoudens. 

Gemiddeld verbruikte een gezin dus 20.302 kWh per jaar en 

stootte een gezin 4,3 ton CO2 uit. 

Iedereen is gebaat bij een lagere energiefactuur, dat spreekt 

voor zich. Maar iedereen vaart ook wel bij een lagere CO2-

uitstoot en een geringere klimaatverandering. In 2011 was het 

energieverbruik in gebouwen verantwoordelijk voor 44 % van 

de CO2-uitstoot in Vlaams-Brabant. Tegen 2040 willen we die 

CO2-uitstoot met minstens 80 % doen dalen. We sluiten ons 

ook aan bij de Europese klimaat- en energiedoelstellingen om 

tegen 2030 27 % energie te besparen en 27 % hernieuwbare 

energie op te wekken. We willen minder CO2 en andere 
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broeikasgassen uitstoten en zo komen tot een klimaatneutrale 

provincie. 

Energie besparen betekent woningen en gebouwen isoleren. 

Vandaag gaat een groot deel van de energie verloren door 

slecht of nauwelijks geïsoleerde daken, muren en ramen. In 

een niet-geïsoleerd huis gaat maar liefst 30 % van de energie 

verloren via het dak. Door te isoleren kun je tot de helft van je 

verwarmingskosten besparen. Het wooncomfort en de waarde 

van je huis nemen bovendien toe en je stoot minder CO2 uit.  

Maar wie wil renoveren, ziet vaak door de bomen het bos niet. 

We worden tegenwoordig overstelpt door het aanbod om te 

renoveren. Bij het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen 

(DuBo) kunnen Vlaams-Brabanders terecht voor 

onafhankelijk advies op maat. De afgelopen jaren zat het 

aantal adviezen van DuBo in stijgende lijn. Vier 

klimaatmobielen en evenveel BENOvatiecoachen vullen het 

werk van het Steunpunt sinds kort aan. Samen vormen ze het 

Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant. De klimaatmobielen reizen 

door Vlaams-Brabant en houden regelmatig halt in de 

verschillende gemeenten. Burgers kunnen bij de 

klimaatmobielen en de BENOvatiecoachen terecht voor 

renovatie-advies. BENOveren staat dan ook voor BEter 

reNOveren.  

Eens de plannen klaar zijn, kun je terecht bij de provinciale 

groepsaankopen voor zoldervloer- en dakisolatie, gevel-

isolatie en hoogrendementsglas. De groepsaankopen wil ik de 
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komende jaren nog uitbreiden. We willen immers dat 

bestaande huizen op termijn even goed geïsoleerd zijn als 

nieuwbouwwoningen. Inwoners die intekenen op de 

provinciale groepsaankoop, kunnen rekenen op een scherpe 

en correcte prijs, maar ook op betrouwbare en kwaliteitsvolle 

dienstverlening. De aannemers binnen de provinciale 

groepsaankoop zijn lokale vaklui. Sommige van hen danken 

naar eigen zeggen de stijging van hun omzet voor de helft aan 

de provinciale groepsaankopen. En dat stemt me gelukkig. We 

maken onze beloften bij de verkiezingen van 2012 immers 

waar. Investeringen die goed zijn voor het milieu, zwengelen 

de economie aan en zorgen voor meer lokale 

werkgelegenheid.  

Renovatiewerken brengen uiteraard, vaak hoge, kosten met 

zich mee. Op termijn verdien je die weliswaar terug door een 

lagere energiefactuur en de stijging van de waarde van je 

woning. Maar we moeten er ook niet flauw over doen: eerst 

moeten er centen op tafel liggen. Dat is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Daarom kun je bij de provincie terecht voor 

premies voor dak- en zoldervloerisolatie. Daarnaast 

ontwikkelen en ondersteunen we projecten voor 

woningeigenaars met minder economische mogelijkheden. Zo 

werken we momenteel samen met Minder=Meer aan een 

energiecoöperatief model om in een dertigtal woningen 

energiebesparende maatregelen en renovaties uit te voeren. 

Het project brengt dus financiële middelen samen, maar 

“ontzorgt” ook de eigenaars. In het algemeen is dat een 
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belangrijk aandachtspunt. Nogal wat mensen en besturen 

hebben bijvoorbeeld wel het geld, maar niet de tijd om te 

BENOveren. Coöperatieve organisaties kunnen ook daar bij 

helpen. In Gooik, Sint-Genesius-Rode en Halle zullen de 

energiecoöperatie Pajopower en de provincie Vlaams-Brabant 

zo drie gemeentelijke gebouwen, één parochiaal centrum en 

vier schoolgebouwen energiezuinig maken.  

In de toekomst willen we met Groen de weg van het 

samenwerken in energie(burger)coöperaties verder 

verkennen en bewandelen. Samen met Ecolife hopen we in 

tien verschillende gemeenten van Vlaams-Brabant een Lokaal 

Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie 

(LICHT) op te richten. De LICHT-groepen verenigen 

plaatselijk initiatieven en burgers om samen werk te maken 

van energierenovaties en -besparing. We hopen dat sommige 

LICHT-groepen op termijn uitgroeien tot volwaardige 

energiecoöperaties als Ecopower en Pajopower. Ecopower 

ontstond in het Hageland rond de Molen van Rotselaar. De 

naam Pajopower verraadt een herkomst uit het Pajottenland. 

Recent keurde de Europese Commissie trouwens de 

medefinanciering van het project Renovatie en Hernieuwbare 

EnergieDiensten via COÖPeraties (RHEDCOOP) goed. We 

zijn heel blij met dat project. We hebben geknokt om het 

binnen te halen. Met RHEDCOOP wil Vlaams-Brabant samen 

met andere partners in Vlaanderen en Nederland het Energy 

Services Company (ESCO)-model op maat maken van 

energie(burger)coöperaties. We gaan kijken hoe 
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energie(burger)coöperaties investeringen in energierenovaties 

van particuliere woningen, publieke gebouwen en 

gemeenschapsvoorzieningen praktisch en financieel voor 

rekening kunnen nemen, en op welke wijze en termijn de 

begunstigden die investeringen dan kunnen terugbetalen. We 

hebben al ervaring met het ESCO-model en commerciële 

energiebedrijven. Dankzij begeleiding door de provincie 

Vlaams-Brabant sloot bijvoorbeeld de gemeente Beersel een 

Energieprestatiecontract (EPC) af met een facilitator die de 

gemeente dan koppelde aan een ESCO. Die zal er voor zorgen 

dat de lagere school van Huizingen maar liefst 80 % energie 

zal besparen op twee jaar tijd. Het principe is steeds dat de 

ESCO geheel of gedeeltelijk betaald wordt met de 

uitgespaarde uitgaven voor verwarmings- en elektriciteits-

kosten. De EPC-begeleiding van Vlaams-Brabant zorgde 

totnogtoe voor investeringen in 83 gemeentelijke gebouwen. 

Die leveren jaarlijks 20 tot 25 % energiebesparing op en zorgen 

voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 7.260 ton 

tegen 2020. 

De energie die we momenteel gebruiken, is grotendeels 

vervuilend. Bovendien is ze eindig. De voorraden gas en 

aardolie zijn niet onbeperkt beschikbaar. Ook uranium, nodig 

voor kernenergie, is geen hernieuwbare grondstof. Vroeg of 

laat zal de uraniumproductie ook haar maximum bereiken en 

zullen de prijzen ervoor spectaculair stijgen. We hebben er dan 

ook alle belang bij dat we een versnelling hoger schakelen als 

het op hernieuwbare energie aankomt. In onze provincie 
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liggen nog veel kansen voor zonne-energie, biomassa en 

geothermie. Maar ook waterkracht, restwarmte en riothermie 

bieden mogelijkheden. De mogelijkheden om energie uit de 

wind te halen zijn in Vlaams-Brabant beperkter, maar nog niet 

uitgeput! 

Op dit moment halen 24 windturbines in Vlaams-Brabant 

energie uit de wind. Daarmee is het aantal werkende 

windturbines in Vlaams-Brabant de voorbije zes jaar 

verdubbeld. Door de nationale luchthaven en de militaire 

vliegbasis van Beauvechain zijn de mogelijkheden voor 

windenergie in onze provincie beperkt. Slechts 2,2 % van het 

grondgebied is er voor geschikt. Een druk bezet luchtruim is 

nadelig voor het plaatsen van windturbines. Er bestaat 

nochtans software die de windturbines uit de radarbeelden 

filtert. Met deze software kunnen piloten windturbines 

identificeren en er rekening mee houden bij het vliegen. Als 

onze federale overheid in die software zou investeren en er 

ook mee voor zou zorgen dat ons luchtruim niet nodeloos 

drukker wordt, zouden we in Vlaams-Brabant meteen meer 

fysieke plaats voor windturbines krijgen. Windenergie is 

immers belangrijk. Een windturbine met een vermogen van 

3,6 MW voorziet in één klap maar liefst 2.000 gezinnen van 

energie! De komende jaren willen we het resterende potentieel 

voor windenergie in onze provincie dan ook volop benutten.  

Al weten we dat de wind ook tegenstanders heeft. Een 

windturbine neerzetten verloopt meestal niet zonder slag of 

stoot. Daarom organiseerden we in Leuven in 2016 het 
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allereerste Windparlement ooit. Meer dan 250 burgers, 

bedrijven en experten wisselden er kennis uit over de voor- en 

nadelen van windenergie in Vlaams-Brabant.  

De voorbije jaren heb ik ervaren dat een windenergieproject 

alleen maar succesvol kan zijn als de omgeving achter het 

project staat. Aan draagvlak kun je werken door te 

sensibiliseren en door de winst die er met wind te verdienen 

valt, maximaal te delen. Er zijn ondertussen al meerdere 

energie(burger)coöperaties die werken met rechtstreekse 

participatie in de onderneming. Een coöperant wordt dan écht 

mede-eigenaar van één of meerdere windturbines. 

Coöperanten krijgen niet alleen een stukje van de winst, ze 

beslissen ook mee over nieuwe investeringen en bijvoorbeeld 

de stroomprijs. De windturbines in Asse zijn zo mede-

eigendom van de inwoners van de gemeente die aandelen 

hebben in Ecopower. Maar ook de inwoners die geen aandelen 

hebben, profiteren mee van de winst uit de wind. De 

aandeelhouders van Ecopower beslisten immers dat de 

gemeente Asse voor de duur van de exploitatie een energie-

expert zou krijgen. Deze expert staat de gemeente bij in 

energieprojecten, het sensibiliseren van burgers en de concrete 

invulling van het Burgemeestersconvenant.  

Als we in de toekomst meer wind in de zeilen willen, is ook 

samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus 

onontbeerlijk. Een groot aantal windturbines kon nog niet 

geplaatst worden omdat verschillende overheden in dit land 

er tegengestelde visies op nahouden. Het legt uit waarom er 
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momenteel slechts 24 windturbines volop draaien, terwijl de 

provincie een vergunning afleverde voor 63 turbines. In 

meerdere gevallen verkregen exploitanten wel een 

milieuvergunning bij de provincie, maar geen stedenbouw-

kundige vergunning van de Vlaamse minister van Omgeving. 

Sinds 2017 is er de omgevingsvergunning. Die integreert de 

stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 

Daardoor zou de tegenspraak in de toekomst al minder 

kunnen zijn, maar toch. De provincie levert 

omgevingsvergunningen af voor projecten tot vier 

windturbines. Voor projecten van meer dan 4 windturbines is 

de Vlaamse overheid aan zet. 

Behalve de wind zorgt ook de zon voor heel wat 

hernieuwbare energie. Het is de bron die de grootste kansen 

voor Vlaams-Brabant inhoudt. Nog maar een uiterst kleine 

fractie (3,8 %) van de daken van Vlaams-Brabant die geschikt 

zijn voor zonnepanelen, heeft zonnepanelen. Zonnepanelen 

maken daarom ook deel uit van de provinciale 

groepsaankopen. Daar hebben we met Groen voor gezorgd. 

Investeren in zonnepanelen is voordelig. In de eerste plaats 

investeer je in schone, hernieuwbare energie en draag je bij 

aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarnaast betaalt 

de investering zich op termijn terug en krijg je in sommige 

steden en gemeenten een premie. De kostprijs van 

zonnepanelen is sinds 2010 met 65 % ook sterk gedaald. Als je 

je aankoop doet via de provinciale groepsaankopen, zorg je 

bovendien mee voor meer lokale tewerkstelling.  
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In de afgelopen zes jaar experimenteerden we in Vlaams-

Brabant ook met andere en minder bekende vormen van 

hernieuwbare energie. Zo verwarmt de sociale huisvestings-

maatschappij (SHM) Dijledal 93 appartementen in Leuven met 

de warmte die ze onttrekt aan het rioolwater van 

Gasthuisberg. Dat heet riothermie. De provincie verleende het 

OCMW van Tervuren een milieuvergunning voor de 

vervanging van de klassieke verwarmingsinstallatie door een 

boorgat-energieopslagveld (BEO). Een BEO-veld maakt 

gebruik van de natuurlijke warmte van de aarde. Dit veld slaat 

de zomerwarmte op zodat je die in de winter kan gebruiken 

voor verwarming. Omgekeerd kun je in de winter koude in de 

grond brengen door onttrekking van de warmte. In de zomer 

kun je die koude gebruiken om gebouwen te koelen! We 

spreken van ondiepe geothermie als je aardwarmte tot 500 m 

diepte gebruikt; lager spreken we van diepe geothermie. De 

techniek is meer en meer in trek en het loont de moeite om dit 

verder te bestuderen. Ik zie het als onze opdracht om in de 

toekomst studiedagen en netwerkmomenten te organiseren 

om nieuwe vormen van hernieuwbare energie aan te boren. 

Een andere uitdaging die we samen met burgers, 

kennisinstellingen, middenveldorganisaties en bedrijven 

willen aanpakken, is de realisatie van gasvrije wijken. In 

Vlaams-Brabant formuleerde alvast de gemeente Beersel de 

ambitie om gasvrij te worden. Mijn collega Veerle Leroy, 

schepen voor Groen (2012-2018), wil het momentum waarop 

Beersel zou moeten overschakelen van laagcalorisch gas uit 

Nederland naar hoogcalorisch gas van elders, aangrijpen om 
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te investeren in alternatieven voor verwarming op gas. In 

Nederland bestaan al gasvrije wijken. Ik vind dat we de 

ambitie van Beersel moeten meenemen voor heel Vlaams-

Brabant. 

Ambities rond hernieuwbare energie moeten we uiteraard ook 

integreren in de grote strategische kaders voor een goede 

ruimtelijke ordening van Vlaams-Brabant. Gegeven de 

beperkte ruimte voor windenergie is het zinvol om aan te 

duiden welke plaatsen voor welk soort windturbines - kleine, 

middelgrote of grote - wél in aanmerking komen. Ook de idee 

van zonneparken zou systematisch onderwerp moeten zijn 

van grotere strategische overwegingen. In het algemeen 

draagt de ruimtelijke kernversterking bij tot energie- en 

klimaatneutraliteit. Een alleenstaande villa verbruikt dubbel 

zoveel energie als een rijhuis met dezelfde oppervlakte. Ik 

grap dan ook wel vaker tegen mijn zus dat ze dubbel zoveel 

betaalt aan energiekosten als ik. Nochtans is onze bewoonbare 

oppervlakte dezelfde. Waar mensen dichter bij elkaar wonen, 

worden collectieve warmtenetten bovendien haalbaar en 

betaalbaar. Een warmtenet is een energieconcept om 

restwarmte, bijvoorbeeld van een fabriek of 

verbrandingsoven, aardwarmte van diep onder de grond 

(geothermie) of warmte afkomstig van zonne-energie, te 

gebruiken voor de centrale opwarming van water. Een 

netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt 

dat water tot in woningen en bedrijven in de buurt voor 

verwarming en warm water. Op zo'n netwerk kunnen 
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woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen 

en zelfs hele steden worden aangesloten voor verwarming én 

warm water. Energie die anders verloren gaat, hergebruiken 

we zo op een duurzame manier. In Leuven speelt al lang de 

idee om de restwarmte van het productieproces van AB InBev 

dat in de Dijle wordt geloosd, te recupereren voor een 

warmtenet in de Vaartkom. De ontwikkeling van het 

bedrijventerrein De Vlaamse Staak in Opwijk is een ander 

mooi voorbeeld. De Provinciale OntwikkelingsMaatschappij 

(POM) zocht alternatieve energieoplossingen en vond die in 

een door zonne-energie gevoed warmtenet waarvan de hele 

bedrijvenzone zal profiteren. In de toekomst wil ik de Vlaams-

Brabantse besturen, bedrijven en eigenaars van gronden 

allemaal helpen om te kijken waar er lokaal warmtebronnen 

zijn die we kunnen aanwenden in een warmtenet. Daarnaast 

blijft het belangrijk dat de gemeentebesturen van Vlaams-

Brabant nieuwe initiatieven op vlak van hernieuwbare energie 

kenbaar maken op de digitale klimaatkaart. Zo kunnen we 

permanent bekijken hoe ver we gevorderd zijn op weg naar 27 

% hernieuwbare energie tegen 2030.  

Met die doelstelling voor ogen vind ik het een goed idee om 

voor de volgende beleidsperiode een energieakkoord en -

programma na te streven. Dat akkoord zouden we sluiten 

tussen de provincie, de gemeentebesturen, de energie-

bedrijven en de netbeheerders. Aan dit energieakkoord en -

programma zouden we een rollend fonds van minstens 1,5 

miljoen euro per jaar koppelen. Daarmee kunnen onder meer 
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ondernemers en burgers aan de slag voor de realisatie van 

hernieuwbare energieconcepten. In een rollend fonds wordt 

het geld weer terugbetaald, eventueel met rente of door 

betaling van een rendement. Het geld dat in het fonds 

terugvloeit, kunnen we vervolgens opnieuw inzetten voor de 

realisatie van het energieprogramma. Een resultaatgerichte 

aanpak van het energievraagstuk in Vlaams-Brabant vraagt 

om extra financiële middelen, creativiteit én doorgedreven 

samenwerking.  
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17. Samen digitaal 
 

Aan een razend tempo zet de digitalisering van onze 

samenleving zich voort. Producenten die tot enkele jaren 

geleden nog grote sier maakten, zoals Nokia en Blackberry, 

zijn in 2018 volledig uit de markt gewipt door Apple en 

Samsung. We kunnen ons een telefoon waarmee we enkel 

bellen en sms’en nog nauwelijks voorstellen. In het kader van 

de Digitale Week in 2017 maakte Johan Torfs van Microsoft in 

het provinciehuis de vergelijking met New York in 1900 en 

tien jaar later. Op amper tien jaar tijd was het aangezicht van 

de stad fundamenteel veranderd. De wagen had paard en kar 

in een mum van tijd verdrongen. 

De evoluties vandaag gaan minstens even snel, of nog sneller 

zelfs. Aan een razend tempo worden we geconfronteerd met 

ICT-trends: open data, big data, vlogging, cloud, bitcoin, 

blockchain. Het internet of things verbindt data aan elk aspect 

van ons leven, denk maar aan gps, slimme meters voor gas, 

elektriciteit en water, intelligente voertuigen, dynamisch 

verkeersmanagement, slimme zonnepanelen, slimme brillen 

en smart farming. Dat geeft misschien de indruk dat we stilaan 

de piek van onze digitalisering naderen. Maar volgens 

sommigen staan we pas aan het begin van een nieuwe 

revolutie.  

Welke rol is er voor een provinciale overheid weggelegd in dit 

hele verhaal? In 2017 sprak ik de ambitie uit om van Vlaams-

Brabant een smart region maken: een regio die de digitale 
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technologie maximaal inzet om bestuurlijke, economische, 

sociale en ecologische uitdagingen efficiënt en effectief aan te 

pakken. De uitdagingen zijn enorm en ik ben ervan overtuigd 

dat de digitale technologie ons daarbij kan helpen. In een smart 

region meten sensoren op lantaarnpalen bijvoorbeeld de 

luchtkwaliteit en registreren ze vrije en ingenomen 

parkeerplaatsen. In een smart region brengen we het 

fietsverkeer digitaal in kaart en stemmen we de 

verkeerslichten op basis van de resultaten beter af zodat vlot 

fietsverkeer mogelijk wordt. De blockchaintechnologie, 

waarbij we data van verschillende actoren combineren, 

kunnen we gebruiken om een natuurgebied of bos beter te 

beheren. 

Onze provinciehoofdplaats Leuven kondigde eerder al aan om 

een smart city te willen worden. Maar elke inwoner van onze 

provincie, van Geetbets tot Herne, verwacht natuurlijk 

hetzelfde niveau van dienstverlening, ongeacht zijn of haar 

woonplaats. In plaats van elke gemeente apart tot smart city uit 

te roepen wil ik daarom werk maken van één 

inclusieve smart region. Het heeft immers geen zin dat 

gemeenten los van elkaar het warm water uitvinden of 

meesurfen op hypes die snel weer verdwijnen. Met het 

autonoom provinciebedrijf VERA heeft de provincie een 

belangrijke hefboom in handen om de overige 64 lokale 

besturen van Vlaams-Brabant te betrekken bij het idee van een 

smart region. Zo komen we tot 65 “slimme besturen”.  
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VERA ondersteunt de lokale besturen van Vlaams-Brabant in 

e-government. E-government verwijst naar het gebruik van 

ICT om informatie en diensten aan te bieden. VERA staat de 

besturen bij met onder meer onafhankelijk advies, goedkope 

raamcontracten en gebundelde digitaliseringsprojecten. De 

cijfers van VERA tonen aan dat de Vlaams-Brabantse 

gemeenten maximaal willen gebruikmaken van de digitale 

mogelijkheden. De laatste jaren zitten de activiteiten en cijfers 

van VERA in stijgende lijn. Het vertrouwen in de 

onderneming groeit spectaculair. In 2017 bespaarde VERA 

voor de lokale besturen meer dan 2 miljoen euro op hun vaste 

ICT-kosten. Dat is een stijging van maar liefst 30 % tegenover 

2016. Dit bedrag willen we elk jaar nog laten stijgen. Die 

uitgespaarde middelen kunnen de lokale besturen meteen 

opnieuw investeren in nieuwe ICT-projecten. 

VERA begeleidt momenteel gratis 157 gemeentebesturen, 

OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones en 

intercommunales. De hulpverleningszone Oost die sinds 2015 

de brandweerposten van Leuven, Tienen, Aarschot, Diest, 

Scherpenheuvel-Zichem, Landen, Overijse en Haacht omvat, 

stelde zich de vraag hoe je van zeven brandweerdiensten met 

elk een ander informatica- en communicatiesysteem één 

efficiënte hulpverleningszone kon maken. VERA bracht 

antwoord en redding. Sinds 2017 stellen we de dienstverlening 

van VERA trouwens ook open voor organisaties die voor meer 

dan 50% met overheidssubsidies werken of waarvan de helft 

van de bestuurders tot de publieke sector behoort. Daardoor 
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kunnen bijvoorbeeld de sociale huisvestingsmaatschappij 

(SHM) Dijledal en de Regionale Landschappen voortaan ook 

gebruik maken van de diensten van VERA.  

Vlaams-Brabant smart region is een zaak van en voor iedereen. 

Daarom werkten we met de provincie het voorbije jaar de 

campagne Samen Digitaal uit. We gaven de aftrap met een 

lezing over smart regions en een debatavond voor 

beleidsmakers over ICT-tools om de inspraak van burgers bij 

de beleidsvoering te bevorderen. We wilden ook bedrijven, 

middenveldorganisaties, scholen en burgers warm maken 

voor de mogelijkheden van digitale technologie. Daarnaast 

gingen we op bezoek bij onze noorderburen van Amsterdam 

Smart City. We kregen uitleg over de slimme 

mobiliteitsoplossingen en energiebehoeften van de Johan 

Cruijff ArenA en bezochten het WikiHouseproject in Almere. 

Echt indrukwekkend. Al op kilometers afstand laat de ArenA 

je weten of je beter met de bus of met de trein komt en waar je 

eventueel je auto kan parkeren. De WikiHouse Foundation 

stelt dan weer gratis online doe-het-zelfbouwplannen ter 

beschikking. Je maakt dus zelf je ontwerp voor je wikiwoning 

en koopt daarna het nodige hout dat een zagerij automatisch 

zaagt in de noodzakelijke vormen. In Almere werden zo al een 

twaalftal kleine wikihuizen ontworpen en was de helft ervan 

al klaar. Binnenkort zullen de eerste wikihuizen ook in 

Vlaams-Brabant verrijzen. In Huldenberg komen er, op kosten 

van de eigenaar, zes woningen van verschillende types op de 

voormalige Camping Rustenberg. In Sint-Pieters-Leeuw is een 
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proefproject opgestart om samen met de sociale 

huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting vijf geschakelde 

wikihuisjes te plaatsen. De SHM krijgt 15.000 euro subsidie 

per woning. Om werk te kunnen maken van een smart region, 

volstaat het dus niet dat we de digitale technologie beheersen. 

We moeten ook de capaciteiten ontwikkelen om die 

technologieën te vertalen naar doelstellingen rond 

bijvoorbeeld mobiliteit en betaalbaar wonen.  

Dankzij e-government verbruiken we uiteraard minder papier 

en kappen we minder bomen. Maar daar staat tegenover dat e-

government ook heel wat energie vergt en dus ook bijdraagt 

aan de CO2-uitstoot. In 2011 werd het wereldwijde 

energieverbruik ten gevolge van dataverkeer geschat tussen 

1,1 en 1,9 % van het totale energieverbruik. Vermoedelijk zal 

de digitalisering in de toekomst zelfs tot één derde van ons 

totale energieverbruik vergen. Elk jaar zal ons ICT-gedrag dus 

méér verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Daar 

moeten we heel aandachtig voor zijn. In regio’s waar we 

afhankelijk zijn van kenniseconomie, zoals de onze, voelen we 

de impact des te meer. De uitdaging van een duurzame 

digitale transitie moet zowel aan de bron als bij de 

eindconsument worden aangepakt. Aan de bron zitten de 

datacenters. Die opereren met een provinciale 

omgevingsvergunning. Daarin zullen we in de toekomst de 

datacentra aanmoedigen om hun energieverbruik tot het 

absolute minimum te herleiden en om te kiezen voor 

duurzame energie. De provincie zelf werkt ondertussen al 
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volgens de principes van het Europees Green Digital Charter. 

Dat charter motiveert ons om de CO2-uitstoot door 

informaticatoepassingen in het oog te houden en met 30 % te 

verminderen op tien jaar tijd. Hierdoor verlagen we de ICT-

voetafdruk en het energieverbruik van het provinciaal 

informaticapark. Een smart region is vindingrijk en stelt al onze 

manieren van doen in vraag. Ze biedt dan ook de 

mogelijkheid om deze en andere uitdagingen aan te pakken. 

Ze maakt het mogelijk om onze samenleving helemaal anders 

te organiseren. 

Ondertussen leven we met zijn allen méér en méér in een 

virtuele wereld. En die heeft een onmiskenbaar grote impact. 

Kijk bijvoorbeeld naar hoe de smartphone ons sociaal leven 

heeft veranderd! Zelfs mijn 75-jarige moeder vroeg me 

onlangs hoe lang het nu nog zou duren vooraleer ik 

WhatsApp zou gebruiken. Zij leerde eerder dan ikzelf 

WhatsAppen met haar kleinkinderen en gaat er prat op dat ze 

mee is met haar tijd. Maar mijn moeder mag dan vrij goed mee 

zijn met de digitale technologieën, vandaag loopt nog één op 

de vijf Belgen verloren in de digitale wereld. De digitale kloof 

- die helaas vaak samenvalt met de kennis- en armoedekloof - 

maakt de wereld voor sommige mensen nog moeilijker te 

vatten en te begrijpen. Voor iemand die over onvoldoende 

digitale vaardigheden en middelen beschikt, gaan de 

voordelen van innoverende toepassingen volledig verloren. 

Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen op 

de digitale trein zit. In de toekomst wil ik bouwen aan een e-
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inclusieve maatschappij, een wereld waarin alle besturen en 

burgers mediawijs zijn en kunnen genieten van de 

mogelijkheden van de digitale revolutie. Niet voor niets gaven 

we onze campagne over Vlaams-Brabant smart region de naam 

Samen Digitaal.  

De eerste steen is gelegd, het is nu tijd om verder te bouwen 

aan een inclusieve, duurzame smart region. Met VERA staan 

we klaar om besturen en andere organisaties digitaal uit te 

rusten. Met die digitale technologie kunnen we “slimmer” 

beleid gaan voeren en uitgroeien tot een “slimme regio”.  
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18. De Europese krachten bundelen 
 

Mijn zoon werd geboren op 25 oktober 2001, op dezelfde dag 

als prinses Elisabeth van België. Daardoor kreeg hij 

onverwacht veel aandacht. De pers stond aan ons bed met de 

vraag of ze ook over hem mochten schrijven. Hij was immers 

niet alleen even oud als de prinses, hij kwam net als haar met 

een keizersnede ter wereld. Ik vond het allemaal best. Hij was 

immers mijn prinsje en ik voelde mij meer dan de koningin te 

rijk. Nog in de roes van zijn komst op aarde, werd ik voor de 

tweede maal gelukkig toen kort na zijn geboorte de Europese 

Raad van Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking een 

resolutie over ontwikkelingseducatie aannam. Ik was daar 

heel blij mee omdat ik de pen had vastgehouden voor die 

resolutie. Het was weliswaar een heel ander soort kindje, maar 

voor de wereld van ontwikkelingssamenwerking was die 

resolutie een belangrijke mijlpaal in de erkenning van 

ontwikkelingseducatie - het sensibiliseren van de publieke 

opinie over en het mobiliseren voor ontwikkelings-

samenwerking. 

Ik heb altijd een groot hart gehad voor de Europese 

samenwerking. Bijna vijfentwintig jaar geleden vond ik het al 

belangrijk om anderen warm te maken voor de Europese Unie 

(EU). Het was de tijd dat ik samen met een collega het boekje 

Wegwijs in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie schreef. 

Zonder samenwerking op Europees niveau zou onze wereld 

er vandaag anders uitzien. Ik geloof dat we in dat geval 
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minder stabiele vrede zouden hebben gekend en nu minder 

welvarend zouden zijn. We hebben veel aan de EU te danken. 

De landen die vandaag vastlopen in nationalistische reflexen 

en de waarde van de samenwerking op Europees niveau 

daardoor minder hoog achten, zullen volgens mij op termijn 

aan het kortste eind trekken. Klimaatuitdagingen pak je 

bijvoorbeeld niet alleen aan. De klimaatverandering is bij 

uitstek een probleem dat Europese en zelfs internationale 

samenwerking vraagt. 

Ook als gedeputeerde heb ik de voorbije jaren de Europese 

kaart getrokken, in het bijzonder voor onze klimaatwerking. 

Kennisdeling is voor mij een belangrijke reden om 

voortdurend de koppeling met Europa te maken. Maar ook 

financiële motieven spelen een belangrijke rol. Het 

terugdringen van de klimaatopwarming en het voorzien in 

hernieuwbare energie vergt bijzonder veel financiële 

middelen. Ook hier kan Europa ons helpen. Europa heeft 

budgetten waarop ook provincies een beroep kunnen doen. 

Dat hebben we de voorbije jaren dan ook gedaan en dat willen 

we de komende jaren nog meer doen.  

Met overtuiging hebben we ons als provincie ingeschreven in 

het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Dat 

Burgemeestersconvenant brengt lokale besturen samen die 

zich vrijwillig engageren om de klimaat- en 

energiedoelstellingen van de EU te behalen en zelfs te 

overtreffen. Het initiatief introduceerde een unieke aanpak 

van energie- en klimaatacties van onderuit en het succes 
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overtrof al snel alle verwachtingen. Duizenden lokale besturen 

engageerden zich. Ook in Vlaams-Brabant. De EU erkende de 

provincie als territoriaal coördinator. Onder impuls van de 

provincie ondertekenden 60 van de 65 Vlaams-Brabantse 

gemeenten het Burgemeestersconvenant en maakten 56 

besturen een gemeentelijk actieplan op, een bundeling van 

acties om de klimaatverandering een halt toe te roepen op hun 

grondgebied. In 2014 kwam hier nog het Mayors Adapt-

initiatief bij. Dat motiveert gemeenten, steden en regio’s om 

zich voor te bereiden op de reeds bestaande gevolgen van de 

klimaatverandering. Eind 2015 voegde het Europees 

Parlement beide initiatieven samen tot het nieuwe 

geïntegreerde Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 

Energie.  

Wat in Europa ontstond, is ondertussen een wereldwijde 

beweging geworden. Na de opening van regionale 

secretariaten in Sub-Sahara Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, 

Japan, India, China en Zuidoost-Azië ontstond de Global 

Covenant of Mayors for Climate and Energy. Dat is momenteel de 

grootste wereldwijde beweging van lokale besturen die 

vastbesloten zijn om hun eigen nationale klimaat- en 

energiedoelstellingen te overtreffen. Volledig in lijn met de 

Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties 

(VN) focust het Wereldwijde Burgemeestersconvenant voor 

Klimaat en Energie op drie belangrijke kwesties: het beperken 

van de klimaatverandering, het zich aanpassen aan de nefaste 

gevolgen van de klimaatverandering en het garanderen van 
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de universele toegang tot veilige, schone en betaalbare 

energie. Ik vind het knap dat Europa een zaadje heeft geplant 

voor een wereldwijd netwerk. Het toont aan dat Europa trend 

kan zetten en de strijd tegen de klimaatverandering op de 

wereldwijde agenda kan plaatsen.  

De voorbije jaren hebben we met de provincie veelvuldig 

contacten gelegd met lokale en provinciale besturen elders in 

Europa. Het heeft immers weinig zin om zelf opnieuw het 

warm water uit te vinden. Zo werden we lid van de 

International Council for Local Environmental Initiatives 

(ICLEI). ICLEI is een wereldwijd netwerk van 1.500 

gemeenten, steden en regio’s die werk willen maken van een 

duurzame toekomst. Met ICLEI organiseerden we in 2017 in 

Vlaams-Brabant een congres over de financiering van de 

klimaat- en energiedoelstellingen van steden en gemeenten. 

Overal ter wereld breken steden en gemeenten zich immers 

het hoofd hoe ze het energieneutraal maken van hun 

gebouwen zullen bekostigen. Het congres was zeer 

vruchtbaar. Onder meer de Europese Investeringsbank (EIB) 

was onder de indruk van de dynamiek van de besturen in 

Vlaams-Brabant. Met het project Financing Ambitious Local 

Climate Objectives (FALCO) ontwikkelen we bijvoorbeeld 

een financieringsoplossing voor de renovatie van private en 

publieke gebouwen in meer dan 180 Vlaamse gemeenten. 

FALCO kreeg hiervoor een Europese subsidie van 1.172.451 

euro.  
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Als deelnemer aan het Europees project Beyond Energy Action 

Strategies (BEAST) konden we onder meer Meise en 

Londerzeel dan weer helpen om als eerste gemeenten in 

Vlaanderen een Energieprestatiecontract (EPC) te sluiten. 

Binnen een EPC neemt een energiebedrijf maatregelen op het 

vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Het 

bedrijf wordt daarom een Energy Service Company (ESCO) 

genoemd. Het bedrijf garandeert de gemeente dat ze de 

voorziene energiebesparingen haalt en behoudt tijdens de 

duur van het contract. Met de inkomsten uit de 

energiebesparing betaalt de gemeente dan de gemaakte 

investeringen af. Zo blijft het financieel risico beperkt voor de 

gemeente. Een EPC wordt vooral toegepast bij grote 

gebouwen of groepen van meerdere gebouwen met een 

voldoende hoog energieverbruik bij de start van het project. 

Daarom besloten Londerzeel en Meise samen te werken en 

hun gebouwen te groeperen. Met hun EPC-contract zullen 

Meise en Londerzeel jaarlijks 700 ton CO2 besparen. Het 

BEAST-project liep drie jaar in een samenwerking van tien 

partners uit verschillende Europese landen. De ervaringen van 

de provincie Vlaams-Brabant werden gedeeld. Omgekeerd 

genoot Vlaams-Brabant van de ervaringen van de partners. 

De provincie Vlaams-Brabant heeft de voorbije jaren bijzonder 

hechte relaties opgebouwd met regio’s die de troeven van 

Vlaams-Brabant aanvullen en versterken. Het zijn regio’s 

waarmee we vlot samenwerken in innovatieve Europese 

projecten. Het zijn, net als Vlaams-Brabant, kennisregio's die 
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uitblinken in bijvoorbeeld gezondheid, voeding en cleantech. 

Het gaat over de provincie Noord-Brabant in Nederland, de 

metropoolregio Rhein-Neckar in Duitsland, de regio Skåne 

in Zweden en de hoofdstedelijke regio Kopenhagen in 

Denemarken. Ik bezocht al deze zogenaamde focusregio’s, 

soms ook tijdens mijn persoonlijke vakanties. Ik vind het 

belangrijk om Europa beter te kennen en om steeds te 

ontdekken wat de ene regio aan de andere te bieden heeft. Van 

mijn recentste bezoek aan Nijmegen neem ik vooral onze tocht 

over de nieuwe fietsbrug en ons bezoek aan de 

burgercoöperatie WindpowerNijmegen mee. We kunnen nog 

iets leren van burgers die volharden en zich op lokaal vlak 

organiseren om samen een project voor duurzame energie te 

realiseren. Alleen door samenwerking, ook over de grenzen 

heen, zullen we de klimaatdoelstellingen immers sneller 

kunnen realiseren. En de kracht van samenwerking, dat is 

waar wij als Groenen in geloven. We kijken dan ook graag 

over het muurtje, om te delen en om te leren. In de volgende 

jaren willen we de krachten op Europees niveau verder blijven 

bundelen. We willen inhoudelijk afstemmen, kennis delen, 

samen innoveren en nieuwe financieringsmogelijkheden 

aanboren. 
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19. Een vernieuwde samenwerking met het 

Zuiden 
 

Na mijn studentenjaren vond ik mijn eerste échte job bij 

Vredeseilanden, nu Rikolto. Later kwam ik terecht bij 11.11.11 

en ging ik aan de slag als consultant voor het 

Ontwikkelingscentrum van de OESO. Ik heb mijn sporen 

verdiend in de sector van de ontwikkelingssamenwerking, al 

spreek ik liever over Noord-Zuidwerking. Ik heb immers niet 

de pretentie te denken dat “wij” “de ander” moeten 

ontwikkelen. Toen ik als gedeputeerde aantrad en Noord-

Zuidwerking in mijn portefeuille aantrof, was dit voor mij dan 

ook een bijzonder geschenk. Waar dit beleidsdomein in 

verschillende besturen nogal eens stiefmoederlijk behandeld 

wordt, heb ik de kans gegrepen om de Noord-Zuidwerking 

van Vlaams-Brabant een eigentijdse en vernieuwde invulling 

te geven. Met succes. In tijden van bestuurlijke hervormingen 

en besparingen bleef onze werking en haar budget van 1 

miljoen euro per jaar overeind. Meer nog. Vanuit onze 

samenwerking met het Zuiden zetten we de provincie mee op 

de kaart. 

Ik hoor wel eens: moet een provinciale overheid zich daar nu 

mee bezighouden? Volmondig: ja! Noord-Zuidwerking is voor 

mij een gedeelde verantwoordelijkheid van elk bestuur. Elke 

overheid, groot of klein, moet zich ervan bewust zijn dat ze in 

een mondiaal perspectief en in een internationale context 

opereert. Geen enkele overheid leeft op een eiland, ook niet de 
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provincie. Elk bestuur dat zichzelf respecteert, kijkt over de 

grenzen heen. Een bestuur levert zo vanuit zijn eigenheid en 

expertise een bijdrage aan het Zuiden en laaft zich 

tegelijkertijd aan inzichten en ideeën uit verdere oorden. Net 

zoals wij hier in Vlaams-Brabant naar oplossingen zoeken 

voor de klimaatverandering, zo buigen ook besturen in het 

Zuiden zich over die vraag. Waarom dan niet ons licht bij 

elkaar opsteken?  

De voorbije jaren legden we dus de fundamenten voor een 

nieuwe en eigentijdse Noord-Zuidwerking die aansluit bij de 

snel veranderende wereld waarin we leven. Weg van het 

klassieke ontwikkelingsdenken dat vastzit aan een overdracht 

van middelen, de kloof tussen Noord en Zuid en klassieke 

actoren. Binnen de vernieuwde Noord-Zuidwerking van de 

provincie Vlaams-Brabant stelden we financiële middelen ter 

beschikking voor uitwisseling tussen groepen die in Vlaams-

Brabant en het Zuiden met hetzelfde bezig zijn. Zo ging het 

Regionaal Landschap Zuid-Hageland de dialoog aan met de 

organisatie Tarpurisunchis uit Peru over natuureducatie en -

ontwikkeling en klimaatverandering. Dankzij de uitwisseling 

ontdekten de deelnemers de verschillen in elkaars land, maar 

beseften ze ook dat we een gedeeld belang hebben om verdere 

klimaatverandering te voorkomen. Ik ben ervan overtuigd dat 

door uitwisseling deelnemers uit Noord en Zuid elkaar 

versterken, maar ook betere pleitbezorgers worden om bij het 

handelen van iedere dag de wereld niet uit het oog te 

verliezen.  
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Veel hedendaagse problemen zijn universeel van aard en 

vragen om een universele aanpak. Het is van belang dat we 

globaal denken en lokaal handelen. Een bijzonder mooie 

uitwisseling in dit opzicht was de ontmoeting tussen 

circusdocenten uit Brussel, Vlaams-Brabant en Palestina. Het 

werd duidelijk hoe jongeren van beide circusscholen, ondanks 

de afstand, opboksen tegen dezelfde vooroordelen en 

uitsluitingsmechanismen. In de circusscholen kunnen ze 

echter zichzelf zijn, daar krijgt hun zelfvertrouwen een boost, 

daar vinden ze de goesting om iets van hun leven te maken. 

Docenten van beide scholen wisselden op ons initiatief hun 

expertise uit om samen met kwetsbare jongeren te werken aan 

een positief levensproject. Dat resulteerde in een toolkit 

waarmee ondertussen andere jeugdverenigingen in Vlaams-

Brabant aan de slag zijn. 

De ingeslagen weg waarbij uitwisseling centraal staat, wil ik 

verder bewandelen. Het was zo mooi om het logo waarmee 

De Bakermat, een kenniscentrum voor borstvoeding in 

Leuven, campagne voert voor meer borstvoeding op publieke 

plaatsen te zien opduiken in de campagne van de Braziliaanse 

organisatie Radobebedubem in São Paulo in Brazilië! Ik wil 

ngo’s en burgerinitiatieven, de zogenaamde 4de pijlers, ook 

meer en meer meenemen op deze weg. We willen ze 

stimuleren om wat ze doen in het Zuiden te verbinden met 

hun activiteiten bij ons. Organisaties die hun werking in het 

Noorden in nauwe verbinding met het Zuiden invulling 

geven, krijgen een plaats in de bovenste schuif. Samen aan 
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dingen bouwen vinden we immers de krachtigste manier om 

te werken aan een draagvlak voor Noord-Zuidsamenwerking 

en aan wereldburgerschapseducatie te doen. De tijd dat we 

geld gaven om een marktje te organiseren met exotische 

producten of een foldertje uit te delen over de werking in het 

Zuiden is wat ons betreft definitief voorbij. 

We zijn trouwens overtuigd dat Noord-Zuidwerking niet 

alleen zaak mag zijn van ngo’s en geëngageerde burgers met 

een hart voor het Zuiden. We willen ook bedrijven, 

kennisinstellingen, het brede middenveld en diaspora-

groepen betrekken, want zij spelen een belangrijke rol vanuit 

hun kennis en expertise. Dat zag je bijvoorbeeld goed in het 

door de provincie opgestarte project Gezocht: Voedsel voor de 

Toekomst. Samen met Rikolto, maar ook Colruyt Group, KU 

Leuven en UCLL gingen we op zoek naar het voedsel van de 

toekomst. Wat eten we als we in 2050 met 9 miljard mensen op 

deze aardbol zullen zijn? De vraag is niet eenvoudig te 

beantwoorden en vraagt de co-creatieve inzet van mensen uit 

verschillende sectoren. De zoektocht leidde alvast tot een 

duurzame tricolore quinoa uit Peru in de winkelrekken van 

Colruyt Group. 

Voor de projecten waarvoor de provincie zelf het initiatief 

neemt, gaan we uit van de sterktes van Vlaams-Brabant. Zo 

boden we de voorbije jaren met Jenga Maarifa een antwoord 

op het probleem van tweedehands medisch materiaal in het 

Zuiden. Veel van dat materiaal wordt door ziekenhuizen en 

ngo’s hier bij ons met de beste bedoelingen naar het Zuiden 
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gestuurd, maar ter plekke kunnen ze het vaak niet gebruiken. 

Daarom investeerden we in de opleiding van lokale 

ziekenhuistechnici en ontwikkelden we tegelijkertijd een 

golden standard. Donoren kunnen op basis van deze 

standaardlijst oordelen of hun gift echt bruikbaar is in het 

Zuiden. We sloegen de handen in elkaar met Artsen Zonder 

Vakantie, met ziekenhuizen en andere medische ngo’s in D.R. 

Congo en hier bij ons. Vlaams-Brabant profileert zich immers 

als één van de belangrijkste lifetechregio’s in Europa, maar het 

contrast met Zuid-Kivu in D.R. Congo kan haast niet groter 

zijn. Van lifetech is er geen sprake. Met Jenga Maarifa dragen 

we bij aan een goede gezondheidszorg in het Zuiden en 

kunnen we trots zijn op onze samenwerking met het Zuiden, 

zoals we trots zijn op wat we op vlak van gezondheid al veel 

jaren realiseren in Vlaams-Brabant. We zijn heel blij met de 

steun van Dr. Denis Mukwege, vermaard Congolees 

gynaecoloog, mensenrechtenactivist en directeur van één van 

de partnerziekenhuizen, aan het project. Hij zei over het 

project onder meer: “c’est un projet tout à fait pratique qui ne vise 

pas la visibilité en première instance. C’est le projet qui met le 

ciment entre le personnel et le matériel.”  

Natuurlijk is er geen degelijke samenwerking met het Zuiden 

zonder voldoende financiële middelen die efficiënt en 

effectief worden ingezet. De voorbije legislatuur vrijwaarden 

we het budget van 1 miljoen euro per jaar. In 2017 kwam dit 

neer op 1,13 euro per Vlaams-Brabander. We willen op dit 

elan verder gaan. Terwijl de federale regering in de huidige 
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regeerperiode (2015-2019) al maar liefst 1 miljard euro 

bespaarde op ontwikkelingssamenwerking, willen we met 

Groen nadrukkelijk ijveren voor voldoende financiële 

middelen voor Noord-Zuidsamenwerking.  

In de komende jaren willen we zeker het Afrika Filmfestival 

blijven ondersteunen. Het festival laat ieder jaar een andere 

wereld binnenwaaien in onze kamers. Via films geregisseerd 

en geproduceerd door Afrikanen leren we de ander op een 

ongeëvenaarde manier kennen en ontdekken we dat veel meer 

ons verbindt dan verdeelt. Daarnaast willen we nog meer 

inzetten op uitwisseling tussen Noord en Zuid. Eén van de 

thema’s die we graag naar voor schuiven in onze Noord-

Zuidwerking is klimaat. Het zal niet verbazen dat de eerste 

slachtoffers van de klimaatverandering al gevallen zijn in het 

Zuiden. Studies verwachten dat tegen 2050 150 miljoen 

mensen op de vlucht zullen zijn door de klimaatverandering. 

Hier ligt dan ook meer dan een gemeenschappelijke uitdaging 

waar wij expertise uit Vlaams-Brabant ter beschikking kunnen 

stellen, maar waarbij wij wellicht ook kunnen profiteren van 

onverwachte kennis uit het Zuiden. De klimaatverandering is 

bij uitstek een mondiaal probleem waarvoor we best 

wereldwijd de handen in elkaar slaan.  
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20. Verbondenheid centraal 
  

Het had niet veel gescheeld of ik was na mijn studies 

geschiedenis van de oudheid naar Amsterdam getrokken om 

me er in vrouwenstudies te verdiepen. Ik had de 

aanbevelingsbrieven van enkele Leuvense professoren zelfs al 

opgestuurd. Als ik door een ontmoeting met Jan Wyckaert van 

Vredeseilanden, nu Rikolto, niet naar Rwanda was gereisd in 

plaats van naar Amsterdam, zou mijn leven anders zijn 

uitgedraaid. In elk geval is mijn interesse voor de rolpatronen 

van vrouwen en mannen in de samenleving nooit echt 

weggeweest. Ik zou het zinvol vinden om de rollen van 

Vlaams-Brabantse vrouwen en mannen in het kader van de 

klimaatverandering in de toekomst beter in kaart te brengen. 

In het algemeen denken we dat de manier waarop mannen 

zich verplaatsen, schadelijker is voor het klimaat dan de 

manier waarop vrouwen dat doen. Maar heel veel studie is er 

nog niet naar gebeurd. Ook voor het energieverhaal ontbreken 

gendergedifferentieerde gegevens. We weten dat mannen in 

het algemeen meer geïnteresseerd zijn in nieuwe 

technologieën voor de opwekking van hernieuwbare energie. 

We kennen de grotere gevoeligheid van vrouwen om energie 

te besparen. Vrouwen zijn doorgaans meer dan mannen 

bereid om hun gedrag aan te passen. Sommige feministen 

waarschuwen daarom voor de feminisering van de noodzaak 

om energie te besparen. Tegelijk weten we dat vrouwen veel 

minder dan mannen deelnemen aan de besluitvorming rond 

klimaat. Ik wil in de toekomst graag onderzoeken welke 
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verschillen er zijn in de gedragspatronen van Vlaams-

Brabanders en hoe we die dan in rekening kunnen brengen in 

de realisatie van ons klimaatbeleidsplan.  

Vlaams-Brabant is een provincie op het kruispunt van vele 

werelden. Dat is ook de boodschap die achter het stervormige 

logo van de provincie schuilt. In Vlaams-Brabant wonen 

zomaar even 175 nationaliteiten. Volgens een rapport van het 

Provinciaal Steunpunt Data & Analyse uit 2015 heeft 9 % van 

de inwoners geen Belgische nationaliteit. Dat brengt 

vanzelfsprekend uitdagingen met zich mee. Het rapport wijst 

er ook op dat de bevolking van niet-Belgische herkomst jonger 

is dan de bevolking van Belgische herkomst. In Vlaams-

Brabant is de gemiddelde leeftijd van de bevolking van 

Belgische herkomst 45 jaar terwijl die van de bevolking met 

een herkomst van buiten de Europese Unie (EU) 27 jaar is. Bij 

de bevolking van Belgische herkomst is de bevolkingsaangroei 

ook negatief. Er sterven meer mensen dan er geboren worden. 

Deze gegevens zijn uiteraard van belang, bijvoorbeeld om een 

goed economische beleid te kunnen voeren. Het is duidelijk 

dat Vlaams-Brabantse jongeren van niet-Belgische herkomst in 

de toekomst onze economie én pensioenen mee zullen moeten 

helpen dragen. Dat is ook een reden waarom we extra 

aandachtig moeten zijn voor hun scholing én hun talenkennis. 

Heel wat inwoners van Vlaams-Brabant, ook van Belgische 

herkomst, spreken Frans. Het Frans speelt in Vlaams-Brabant 

veruit de belangrijkste rol na het Nederlands. Dat is op zich 

geen slechte zaak. Talenkennis opent veel deuren. Maar we 
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moeten er ook voor zorgen dat de kennis van het Nederlands 

gegarandeerd blijft. Zo spreekt in het arrondissement Halle-

Vilvoorde minder dan de helft van de moeders Nederlands 

met haar kind. Gelukkig wordt het Nederlands dan 

bijgespijkerd op school. In het basisonderwijs gaat 87 % van de 

leerlingen die in Vlaams-Brabant wonen naar het 

Nederlandstalig onderwijs, in het secundair onderwijs is dat 

81 %. 

De aanwezigheid van verschil brengt uitdagingen met zich 

mee, maar het is op zich ook een troef. In de ontmoeting met 

diverse mensen en uiteenlopende culturen zitten altijd zoveel 

nieuwe mogelijkheden. Ik vind dat we iedereen bij de 

realisatie van onze doelen voor Vlaams-Brabant moeten 

proberen te betrekken. Begin 2018 riepen de Groene 

provincieraadsleden op om samen na te denken over de 

toekomst van Vlaams-Brabant. Je kon je ideeën om 

bijvoorbeeld de files aan te pakken of de natuur alle kansen te 

geven, posten op het platform 

www.mijnideevoorvlaamsbrabant.be. Daarnaast 

ondersteunden we met de provincie ook heel graag de 

inspanningen van kinderopvang Wigwam in Kessel-Lo om de 

ouders over klimaat en duurzaamheid te sensibiliseren. 

Wigwam trekt vooral maatschappelijk kwetsbare gezinnen 

aan: gezinnen van niet-Belgische herkomst, alleenstaande 

ouders, langdurig werklozen en sociaal geïsoleerde gezinnen. 

 



194 

 

Het is niet alleen belangrijk om zoveel mogelijk mensen te 

betrekken bij de realisatie van onze doelen. Het is ook 

belangrijk dat het volgende bestuur van Vlaams-Brabant zich 

eensgezind achter de realisatie van een aantal doelen stelt. Ik 

ambieer een bestuursakkoord waarin de ambities die we in de 

periode 2019-2024 samen willen realiseren heel duidelijk staan 

opgesomd. In mijn ervaring zaten we nu als bestuurders nog 

veel te vaak allemaal op ons eigen terrein. Als je als bestuur 

zegt dat je zal investeren in hernieuwbare energie, dan spreekt 

het voor zich dat daar niet alleen de dienst leefmilieu of 

ruimtelijke ordening bij betrokken is. We zullen veel meer 

moeten samenwerken en inzetten op het delen van 

verantwoordelijkheden. We moeten uit ons kot komen en 

partnerschappen aangaan met al wie in Vlaams-Brabant de 

neus in de richting wil zetten van bijvoorbeeld 

klimaatneutraliteit. Het resultaat van deze manier van werken 

zal vrede en welvaart voor Vlaams-Brabant zijn. En laat de 

Verenigde Naties dat nu net beogen met hun zeventien 

Sustainable Development Goals (SDG’s) beogen. Wat we lokaal 

doen, is van globaal belang en omgekeerd. Het is belangrijk 

dat we die verbinding maken in alles wat we doen en laten. De 

SDG’s zijn het kompas dat ons leidt en waarmee we de 

verbinding met de toekomst van onze kinderen en 

kleinkinderen maken. Ook zij hebben recht op een leefbare 

aarde. 
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