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INLEIDING
Vooraf
De stad Leuven ondertekende op 2 mei 2011 het Burgemeestersconvenant 2020, waarmee zij zich
verbond tot de 20-20-20-doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen. Hiertoe diende de stad
Leuven haar ‘Sustainable Energy Action Plan’ of SEAP in, (2014) bij de Europese commissie.
De stad formuleerde echter meer verregaande ambities om te evolueren naar een klimaatneutrale stad
en startte het stadsbrede project Leuven klimaatneutraal 2030. Stad Leuven zette samen met tal van
partners en met alle lokale actoren uit de bedrijfswereld en het middenveld een samenwerking op
waarbij het klimaatbeleid als quadruple helix wordt gerealiseerd.
Dit leidde begin 2013 tot een wetenschappelijk rapport “De transitie naar Leuven Klimaatneutraal 2030
– wetenschappelijk eindrapport" (Vandevyvere H. et al., februari 2013). Dit rapport bevatte scenario’s
met mogelijke combinaties van maatregelen die tegen 2030 of 2050 tot klimaatneutraliteit moeten
leiden en vormde de start van een ambitieus beleid dat tot op heden verder uitgewerkt wordt in de hele
Leuvense gemeenschap.
Kern van het klimaatbeleid is dat alle partners uitvoeren waar zij voor instaan. Het is dus duidelijk dat
de stad als lokale overheid een erg belangrijke rol heeft. Daarom maakte Leuven naast het Sustainable
Energy Action Plan (SEAP), een klimaatactieplan 2013-2019 waarin het beschreef hoe de stad als
organisatie haar verantwoordelijkheid opneemt. Dit plan is de doorvertaling van het wetenschappelijk
rapport in uitvoeringsgerichte actieplannen die tot concrete acties en veranderingen op het terrein
leiden.
Sinds 2013 is het klimaatbeleid zo een prioritaire doelstelling in het Leuvense beleid en is een erg
ambitieuze werking opgestart. Tal van acties zijn opgezet rond duurzame mobiliteit, energie, voedsel,
circulaire economie en vergroening of klimaatadaptatie.
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Evaluatie klimaatactieplan 2013-2019
Dit klimaatactieplan bouwt verder op het klimaatbeleid dat startte in 2011 met de ondertekening van
het burgemeestersconvenant. Met dit convenant verbond de stad er zich toe om een lokaal
klimaatbeleid te voeren met de ambitie om tegen 2020 20% van de CO2-uitstoot te reduceren. Leuven
formuleerde ook de ambitie om klimaatneutraal te worden. In het kader van dit convenant maakte de
stad een SEAP, in het kader van Leuven klimaatneutraal een klimaatactieplan 2013-2019 dat weergaf
hoe de stad als organisatie het klimaatbeleid uitvoert.
Een uitgebreide evaluatie van het klimaatactieplan 2013-2019 werd uitgevoerd in het voorjaar 2018,
toen, een tussentijdse rapportering van het SEAP aangegrepen werd om ook de uitvoering van het
klimaatactieplan onder de loep te nemen.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste projecten of acties die uitgevoerd zijn of
in uitvoering zijn en worden de resultaten op het vlak van CO2 besparing of andere indicatoren kort
weergegeven.

Verankering in het beleid en de stedelijke werking
Het burgemeestersconvenant en de ambitie Leuven klimaatneutraal 2030 zorgden voor een belangrijke
omschakeling in het beleid en de werking, waarbij het klimaatthema op korte tijd enorm sterk is
uitgebouwd en verankerd in de hele organisatie en de samenleving.
Klimaat is een belangrijk thema in het tweede ruimtelijk structuurplan en was bepalend om het
mobiliteitsbeleid te verduurzamen, bv via het circulatieplan. Het thema klimaatadaptatie leidde tot het
hemelwaterplan en de droogtestudie en een toegenomen aandacht voor vergroening, infiltratie en het
bewustzijn van het belang van een stedelijke leefbaarheid.
Het klimaatbeleid leidde tot een sterke uitbouw van de afdeling duurzaamheid en een intense
samenwerking met partners zoals Leuven 2030 om het beleid stadsbreed uit te dragen.
Zeker de samenwerking met de vzw Leuven 2030 is voorbeeld stellend. Zo werd de vzw sterk
ondersteund in haar uitbouw, werd de toelage opgetrokken, is er een ruime samenwerking rond de
Roadmap, de organisatie van de conferentie in maart 2019, is er medewerking van de stad aan het
Climate KIC-programma, en zorgen heel wat diensten via de programma’s van de Roadmap
(Programmafacilitatoren en werfleiders.)voor medewerking aan stadsbrede uitwerking van het
klimaatbeleid, dus de uitwerking ervan door alle actoren in de samenleving.
Gezien het belang van een Europese verankering, bv met het oog op verkrijgen van Green Deal middelen werd ingezet op netwerken, bv via Climate KIC, Burgemeestersconvenant, EGLA of Energy
Cities.
Het resultaat van de het stedelijk klimaatbeleid is moeilijk te meten, gezien de impact ervan soms tot
uiting komt na een lange voorbereidende periode en gezien tal van andere factoren mede bepalend zijn
(regelgeving, financiële aspecten, beleid andere overheden, …).
Toch is uit volgende tabellen duidelijk dat een aanzienlijke daling van de CO2 uitstoot in huishoudens,
mobiliteit en industrie heeft plaatsgevonden.
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JAAR OVERZICHT
Sector
#REF!
Huishoudens
Handel en Diensten
Industrie
Mobiliteit
Energie (niet-ETS)
Natuur en Landbouw
EVOLUTIE

2010
Orgineel

2010.14

2011.14

2012.14

2013.14

2014.14

2015.14

2016.14

2017.14

2018.14

2019.14

257
211
113
196
3
28

2010
kTon
CO2

187
250
122
142
3
29

2011
kTon
CO2

2012
kTon
CO2

2013
kTon
CO2

2014
kTon
CO2

2015
kTon
CO2

2016
kTon
CO2

2017
kTon
CO2

2018
kTon
CO2

2019
kTon
CO2

733

699

701

681

693

701

664

663

669

647

182
251
85
151
1
29

173
244
102
151
1
30

165
237
97
150
1
29

171
247
96
149
1
29

162
246
102
160
1
30

152
225
100
157
1
29

154
226
101
152
1
30

155
231
103
149
1
30

154
210
103
149
1
30

De gegevens, die gevalideerd zijn tot eind 2019 en een prognose zijn voor 2020 tonen een daling
voor de sectoren huishoudens met 18 %, industrie met 9% en handel en diensten met 8%. De
originele cijfers voor 2010 zijn deze vermeld in het wetenschappelijk rapport uit 2013. Na
herverdeling van enkele bronnen over de sectoren en het opnemen van nieuwe aannames in de
cijfers zoals graaddagencorrectie, actuele brandstoffenmix worden in de volgende kolommen de
jaartotalen van de verschillende sectoren weergegeven.

Verduurzaming van het gebouwen patrimonium
Het verduurzamen van het stadspatrimonium is een erg belangrijke opgave die al startte voor de
uitwerking van het klimaatbeleid maar sindsdien wel nog sterk aan belang won.
De stad zorgde met een aantal studies (bv de conditiemeting) voor een onderbouwing van het beleid
en nam verschillende acties op vlak van energie-efficiëntie (15 quickwins, onderhoudscontracten,
energiezorg bij renovatie), als hernieuwbare energie. Belangrijke klimaatprojecten zijn het
gemeenschapscentrum Bosstraat, Abdij van Park, Tweebronnen, sporthallen, ….
Naast technische ingrepen is werk gemaakt van efficiënt gebruik van het patrimonium met het platform
ruimtevragen.
Resultaten van het beleid zijn, gezien de grote variatie in gebruik en de functies over de tijd heen en de
wisselende strengheid van de winters niet altijd eenvoudig te interpreteren, maar hieronder staat een
overzicht van het energieverbruik in stedelijke gebouwen. Via telemetrie wordt de energieboekhouding
verder vervolledigd zodat meer gedetailleerde grafieken en bijbehorende CO2-reducties kunnen
gegenereerd worden.
7

Meer inzichten kunnen ook verkregen worden via deze grafieken die de verbruiken afzetten
tegenover benchmarks.
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Residentiële gebouwen
Tijdens vorige jaren is sterk ingezet op de uitbouw van het energiecoachproject : Onder die noemer
werden alle acties ondergebracht die zich richten naar energie-efficiënte maar ook hernieuwbare
energie bij residentiële gebouwen. De loketwerking werd sterk uitgebouwd, verschillende evenementen
zoals Energiebeurs, info-avonden, het mobiele loket op het Wereldfeest werden georganiseerd en
individuele ondersteuning bij renovaties via DuurzaamBouwen-adviezen en de renovatiebegeleider
liepen in stijgende lijn. Leuven nam via de provincie Vlaams-Brabant deel aan een aantal
samenaankoopacties. De stad stelde een energiepremie in die aanvullend is aan deze van Fluvius en
nam deel aan initiatieven als de vzw Minder is Meer, een samenwerkingverband tussen verschillende
organisaties dat de focus wil leggen of ondersteuning van kansarmen.
De laatste jaren wordt een sterk vernieuwde aanpak voorbereid waarbij energie samen met het hele
woonbeleid wordt uitgedragen en een specifieke aanpak voor verschillende doelgroepen wordt
voorbereid, bijkomende financiële instrumenten gezocht en een geïntegreerde aanpak wordt
voorbereid waarbij energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, adaptatie en mobiliteit samen in
pilootprojecten of -wijken wordt uitgerold.

Hernieuwbare energie
Dankzij het klimaatactieplan werd een duidelijke sprong voorwaarts gemaakt inzake hernieuwbare
energie. In 2015 werd een energiebeleidsvisie goedgekeurd waarin duidelijk wordt gesteld dat de stad
een coherente energietransitie ambieert met specifieke aandacht voor energieonafhankelijkheid en
energiedemocratie.
Op basis van deze visienota, ging de stad op zoek naar een strategische energiepartner die de
energietransitie in Leuven kan versnellen. De keuze viel op burgercoöperatie Ecopower. Om ideeën en
projecten concreet uit te werken en te financieren, richtten de stad Leuven, Leuven 2030 en Ecopower
samen het partnerschap LICHT Leuven op, een breed samenwerkingsverband dat staat voor ‘Lokaal
Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie’. Dit was de start van een intense werking die
resulteerde in verschillende hernieuwbare energieprojecten, voornamelijk PV-installaties.
De begeleiding van een lokale LICHT-groep, leidde tot de verdere uitbouw van de lokale
energiecoöperatie ECoOB. Deze energiecoöperatie staat samen met Ecopower in voor de realisatie van
10 PV- installaties op gebouwen van Groep Leuven.
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Via innovatieve technieken wil de stad ook in eigen projecten groene warmte toepassen (bijvoorbeeld
Abdij van Park, riothermie,... ) of de toepassing van groene warmte ondersteunen (bijvoorbeeld
warmtecaptatie uit oppervlaktewater aan de Dijlemolens).
Daarnaast is ook ingezet op het verduurzamen van stadsontwikkelingsprojecten. In overleg met
ontwikkelaars wordt gestreefd naar klimaatneutrale ontwikkeling. Hierbij is er aandacht voor duurzaam
materiaalgebruik (maximaliseren van circulaire bouwmaterialen), klimaatadapatie (vergroening,
natuurinclusief bouwen,....) maar ook voor hernieuwbare energie. Aan ontwikkelaars wordt gevraagd
om energieconcepten uit te werken, om te kijken welke energiebronnen en energetische ingrepen
geschikt zijn om de wijk richting een klimaatneutrale wijk te brengen.
Via projecten als Circuler wordt ook verduurzaming van bedrijventerreinen in het klimaatbeleid van de
stad opgenomen. De resultaten van dit onderzoeksproject worden gebruikt in de verdere ruimtelijke
ontwikkeling en in specifieke projecten rond afval en materialen, vergroening of hernieuwbare energie
op bedrijventerreinen of belangrijke projecten als Leuven Noord.

Afval en Materialen:
Het verduurzamen van de consumptie is uiteraard reeds lang een aandachtpunt maar relatief nieuw in
het klimaatbeleid. Steeds meer ondervond de stad de noodzaak om ook de zogenaamde Scope 3 CO2uitstoot mee te nemen in het klimaatbeleid, wat leidde tot een sterke focus op materialen en circulaire
economie.
Inzake afvalpreventie zorgde de stad samen met alle partners voor een verdere daling van de
afvalproductie door sensibilisatie en verfijning van de selectieve ophaling, bv invoering van de roze zak,
mobiele containerparken, …. Daarnaast werd ingezet op duurzame evenementen, waarbij recent de
stap gezet werd om ook op grote schaal herbruikbare bekers op te leggen.
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Circulaire economie - Leuven circulaire stad
De voorbije jaren is een meer planmatige aanpak gestart, gebouwd op alle initiatieven die reeds in
Leuven hun plek vonden om zo de circulaire dynamiek breed te verankeren maar ook te versnellen. Met
de opmaakt van de bestuursnota en de uitwerking van een strategie voor circulaire economie zijn
prioritaire domeinen bepaald en zijn 5 prioritaire strategische doelstellingen bepaald en vertaald in
concrete actiepunten. Circulair ondernemen, circulair bouwen, Herstellen/delen/hergebruiken,
circulaire consumptie en kennisopbouw en beleid.
Naast deze beleidsmatige aanpak werden ook verschillende projecten opgestart of ondersteund
In 2019 ging het Europese project Pop-Machina van start, waarmee stad Leuven de opstart van een
materialenbank en de circulaire werking van de maakleerplek wil ondersteunen. We brachten in dit
kader Leuvense organisaties en Leuvenaars actief op deze thema’s samen in workshops om hierrond
verder samen te werken. Concrete stappen werden gezet via de urban mining van enkele
stadsgebouwen waarbij waardevolle materialen weggehaald worden met het oog op herbruik alvorens
het gebouw gesloopt worde, het opvolgen van het project Circuler, waarbij onderzocht wordt hoe het
bedrijventerrein kan evolueren naar een meer circulair bedrijventerrein, het opstarten van C-bouwers,
een project rond bouwen met circulaire materialen en het indienen van verschillende projecten bij
Vlaanderen Circulair.
Samen met partners werd het project Sharepair, een project dat de herstel- en deeleconomie wil
ondersteunen, geschreven en ingediend. Na de goedkeuring door Interreg werd de opstart ervan
voorbereid.
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Stadslandbouw en voedselconsumptie
De stad nam initiatief om een Voedsel- en landbouwadviesraad (VLAR) op te richten om te werken rond
alle aspecten van stadslandbouw. Vanuit deze werking werd een met financiële steun van de stad de
voedselstrategie uitgewerkt om een stadsbrede werking met partners als Rikolto rond voedselproductie
en -consumptie te realiseren.
Enkele concrete acties waren een studie rond voedselverspilling, Leuven boert of het project
buurtmoestuinieren. Dit project met sociale zaken en groenbeheer loopt door zodat de afdeling mee
alle bestaande initiatieven opvolgt, de opstart van nieuwe initiatieven begeleidt en geplande projecten
zoals Vlierbeek en Abdij van Park mee voorbereidt.

Mobiliteit
De ambitie om een klimaatneutrale stad te worden had een grote impact op het mobiliteitsbeleid, met
een veel sterkere focus op de duurzame mobiliteit. Met de invoering van het circulatieplan werd een
modal shift doorgevoerd in de binnenstad en kreeg fietsmobiliteit een veel groter aandeel.
Onderstaande tabel geeft het aantal voertuigen op de ring per etmaal van één modi op het geheel
van alle modi – de modal split – voor een gemiddelde werkdag voor 2016 – 2017 – 2019.
MODAL SPLIT (tov. totaal voertuigen)
GEMIDDELDE WERKDAG (etmaal)
Fiets

Motorfiets

Auto

Zwaar verkeer

2016

7%

1%

86%

5%

2017

8%

1%

85%

5%

2019

9%

1%

84%

5%

Onderstaande tabel geeft het aantal voertuigen in de binnenstad per etmaal van één modi op het
geheel van alle modi – de modal split – voor een gemiddelde werkdag voor 2016 – 2017 – 2019.
MODAL SPLIT (tov. totaal voertuigen)
GEMIDDELDE WERKDAG (etmaal)
Fiets

Auto

Zwaar vervoer

2016

34%

62%

4%

2017

42%

54%

4%

2019

48%

49%

4%

Wanneer de resultaten van de verschillende jaren (op een gemiddelde werkdag) naast elkaar
worden gelegd, is duidelijk dat tussen 2016 en 2017 er een stijging was van het fietsverkeer (+31%)
en daling van het autoverkeer (-9%) was. Tussen 2017 en 2019 is het autoverkeer verder gedaald (12

11%) en het fietsverkeer verder gestegen (+9%). Dit wil zeggen dat er tussen 2016 en 2019 een
groei van 44% fietsverkeer en een daling van 19% autoverkeer werd waargenomen.

Het inzetten op goede fietsinfrastructuur, een fietsbeleid en het aangenaam maken van het openbaar
domein werden veel belangrijker en het resultaat is duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Met de
oprichting van de afdeling mobiliteit werd de capaciteit van de stad gevoelig uitgebreid en kon het
lopende werk versneld worden en konden vele nieuwe projecten opgestart worden.
Om de relevantie van het mobiliteitsbeleid en de modal shift in de verf te zetten werden sensibilisatieacties uitgewerkt zoals tijdelijke inrichting van pleinen en een Black Carbonmeting die aantoont dat
luchtkwaliteit verbetert. Hoewel dit slechts een beperkt project en geen meting voor de gehele stad
werden de resultaten wetenschappelijk onderbouwd en later bevestigd, bv door het Curieuzenneuzenproject.

Om de impact van autoverkeer te verkleinen werd gestart met het creëren van Mobipunten (E-hubs),
werden de mogelijkheden voor elektrisch laden sterk uitgebreid, werd harder ingezet op deelmobiliteit,
o.a. met de start van Partago.
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Om de vergroening van de mobiliteit te ondersteunen werd het aantal laadpunten sterk uitgebreid.
Een hondertal laadpunten zijn operationeel, een 50-tal wordt voorbereid.
Openbaar domein
31 laadpalen, goed voor 62 laadpunten
Semi-publiek
23 laadpalen, goed voor 36 laadpunten
TOTAAL
54 laadpalen goed voor 98 laadpunten.
Kantekening bij deze tabel is dat de stad niet steeds op de hoogte gebracht wordt van de realisatie
van de semi-publieke laadpalen (privé-initiatief) en dat dit een onderschatting is van het werkelijk
aantal semi-publieke laadinfrastructuur.

Met het project Regionet werd intensief meegewerkt aan de voorbereiding van een stadsregionaal plan
dat ruimtelijke ontwikkeling koppelt aan het mobiliteitsbeleid.
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Groen
Het groenbeleid is erg belangrijk in het klimaatbeleid en krijgt veel aandacht. De stad breidde het
groenareaal sterk uit en zorgt voor kwalitatief hoogwaardig groen, waarbij zowel ecologische waarde
als belevingswaarde aan bod komen.

Bij het groenbeheer is participatie een essentieel onderdeel en in verschillende projecten werd
samengewerkt met inwoners (Kom op voor je Wijk, buurtmoestuinieren, campagnes rond biodiversiteit,
….) of verenigingen (beheer van natuurgebieden). Onderstaande grafiek toont de hoeveelheid
woongroen dus kleiner dan 1 ha en wijkgroen, met een oppervlakte van minimaal 1 ha.
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Context 2020
Een klimaatneutraal Leuven is ook voor het nieuwe stadsbestuur een prioriteit, dat blijkt duidelijk uit de
bestuursnota “Baanbrekend Leuven” (2019), waarin duurzaamheid centraal komt te staan. De
Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen in deze bestuursnota de kapstok om een
beleidsoverschrijdend klimaatbeleid aan op te hangen. De stad ambieert een sociaal rechtvaardig
klimaatbeleid, de geformuleerde ambities worden ook verankerd in de meerjarenplanning van 2020 tot
2025.
De Roadmap 2025 · 2035 · 2050, opgesteld door Leuven 2030 en tal van experten, vormde hierbij een
belangrijke inspiratiebron. In dit wetenschappelijk onderbouwd document, wordt de omslag gemaakt
van ‘doen wat kan’ naar ‘doen wat moet’. De maatregelen uit deze Roadmap vormen een leidraad om
te komen tot een klimaatneutrale samenleving in 2050.
Eind december 2019 ondertekende de stad het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat en
Energie 2030, waarbij de stad zich engageert om tegen 2030 een emissiereductie van 40 % te behalen.
De stad wil een ambitieus klimaatmitigatiebeleid voeren, maar wil daarnaast ook werk maken van een
adaptatiestrategie, waarin aangegeven wordt hoe de stad zich zal wapenen tegen de
klimaatverandering. Deze ambities dienen geconcretiseerd te worden in een Actieplan voor Duurzame
Energie en Klimaat (SECAP).

Ambities en doelstellingen
Vlaamse doelstellingen
Vlaanderen keurde in juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed. Daarin
worden de krijtlijnen uitgezet voor het Vlaamse klimaatbeleid met als doelstelling om de niet-ETS
broeikasgasemissies tegen 2030 met 35% te reduceren ten opzichte van 2005. De doelstellingen die
Vlaanderen zichzelf oplegt in dit Klimaatbeleidsplan gaan dus over de ‘niet-ETS emissies’, dit betekent
dat alle industrie die valt onder het ETS, niet meegeteld wordt. Opgedeeld per sector betekent dat
reducties van 42% voor gebouwen, 30% voor transport, 42% voor de niet-ETS industrie, 25% voor
landbouw en 35% voor de afvalsector. Die eerste twee hebben de belangrijkste bijdrage aan de huidige
niet-ETS broeikasgasemissies in Vlaanderen, waarbij de uitstoot voor transport als enige continu is
blijven stijgen sinds 2005.
Per sector legt het Klimaatbeleidsplan doelstellingen en maatregelen vast. Zo wordt er voor mobiliteit
bv. gestreefd naar een afname van het aantal gereden voertuigkilometers voor personenwagens en
bestelwagens in 2030 van 12% t.o.v. 2015, een maximaal auto-aandeel in het woon-werkverkeer van
60% en een stijging van het aandeel spoor en binnenvaart in het goederenvervoer tot 30%. Bovendien
moeten alle nieuw verkochte personenwagens in 2030 koolstofarm zijn en minstens de helft ervan
emissievrij. Voor gebouwen is de doelstelling dat het gebruik van fossiele energie voor verwarming
afneemt met 44% t.o.v. 2005 in woongebouwen en met 41% in tertiaire gebouwen.

Provinciale doelstellingen
Ook de Provincie Vlaams-Brabant heeft een klimaatplan: het Provinciaal Klimaatbeleidsplan 2040 werd
goedgekeurd in de zomer van 2016. Daarin engageert de Provincie zich om de Europese doelstellingen
voor een reductie van minstens 40% van de broeikasgassen tegen 2030, versneld te realiseren. Hiertoe
werd in 2011 een nulmeting uitgevoerd van de provinciale broeikasgasemissies (niet-ETS). Nog meer
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dan in Vlaanderen wordt het grootste aandeel daarvan in Vlaams-Brabant veroorzaakt door transport
en gebouwen (samen goed voor bijna 90% van de totale niet-ETS uitstoot in de provincie).
Het Klimaatbeleidsplan 2040 van de Provincie Vlaams-Brabant formuleert de ambitie om
klimaatneutraal te zijn tegen 2040, oftewel een CO2e-reductie van 80 à 95%. Dit betekent in de praktijk
dat de Provincie zich als doel stelt om de broeikasgasemissies in 2020 te reduceren met minstens 20%,
in 2030 met minstens 55%, in 2040 met minstens 80% en in 2050 met minstens 95% - telkens t.o.v. de
nulmeting uit 2011. Bij de sectorale verdeling van die doelstelling valt op dat vooral ingezet wordt op
een drastische reductie van de uitstoot door mobiliteit (-84%) en gebouwen (-45%), gekoppeld aan een
heel sterke groei van de hernieuwbare energieproductie (vooral geothermie en zonne-energie, gevolgd
door windenergie).
Voor de uitvoering van deze ambities zet de Provincie in op drie sporen: het coördineren van de
uitvoering van het Burgemeestersconvenant door de gemeenten, de opmaak van een klimaatplan voor
het hele grondgebied en de voorbeeldfunctie van de Provincie zelf als organisatie.

Stedelijke doelstellingen
Met de recent geformuleerde engagementen in de bestuursnota en de uitspraken in het kader van de
voorstelling van de Roadmap 2050 of andere evenementen van Leuven 2030 stelt de stad
klimaatneutraal te willen worden tegen 2050. De ambitie van dit klimaatactieplan schaart zich in deze
logica en werkt op verschillende niveaus.
Ambitie 2050
Wat de lange termijn doelstelling betreft, loopt de ambitie van de stad samen met deze van de recent
geformuleerde Europese klimaatdoelstellingen die klimaatneutraliteit tegen 2050 nastreven. Leuven wil
een klimaatneutrale samenleving en een veerkrachtige, klimaatrobuuste stad worden tegen 2050.
Met de Roadmap, de verschillende actieplannen die de belangrijke actoren (KULeuven, bedrijfsleven,
andere beleidsniveaus,…) in de stad maken en de samenwerkingen die er zijn wil de stad evolueren
naar een stad waar uitstoot is gedecimeerd. De Roadmap is hierbij een belangrijk richtinggevend
document.
Het doel van deze Roadmap is om een mogelijke weg te beschrijven om de doelstellingen voor CO2ereductie in Leuven, zoals geformuleerd in het Wetenschappelijk rapport van 2013, te behalen. Deze
doelstellingen zijn voor scope 1 en 2 en exclusief de sector industrie:
•
•

67% reductie tegen 2030 (t.o.v. 2010)
81% reductie tegen 2050 (t.o.v. 2010)

Dit betekent in de praktijk dat er tussen de opmaak van de Roadmap (2018) en 2030 een jaarlijkse
reductie van CO2e-uitstoot nodig is van ca. 5 à 6 %. Dit zijn bovendien absolute doelstellingen, niet
gekoppeld aan demografische of economische groei. Recent heeft zich al een ontkoppeling voorgedaan
van beide: ondanks een groei van de bevolking (5%) en de tewerkstelling (10%)
in Leuven sinds 2010, is de totale Leuvense CO2e-uitstoot gestagneerd . De CO2-uitstoot in Leuven is
sterk afgeweken van de business as usual prognose die een verdere stijging vooropstelt. Het
klimaatbeleid heeft dus een bijzonder duidelijke impact. Uit de grafiek lijkt het erop dat de CO2uitstoot dus “stagneert” ipv toeneemt. Zoals uit de tabellen blijkt is er een duidelijke daling voor
huishoudens en is deze licht gedaald voor tertiaire sector en industrie. Een steile daling is er tot op
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heden niet. Het klimaatactieplan en de hele werking met de partners in de hele stad is erop gericht die
daling wel te bereiken.
Ook tegen 2030 wordt nog een verdere groei van inwoners, studenten en economie verwacht van 10%,
wat de uitdaging voor deze absolute emissiereductie-doelstellingen dus verhoogt.

Deze ambities zijn geformuleerd vanuit de insteek ‘doen wat moet’ en zijn derhalve niet afgetoetst op
praktische of financiële haalbaarheid. Dit betekent dat de ambities alleen realistisch zijn mits een gepast
beleidskader op Europees, Belgisch, Vlaams en stedelijk niveau kan uitgewerkt worden. Ook moet een
systeem voor de financiering uitgewerkt worden dat bestaande investeringen in niet duurzame
systemen kan heroriënteren naar projecten die bijdragen aan de transitie naar klimaatneutraliteit
enerzijds en moeten bijkomende middelen buiten de stadsbegroting aangeboord worden om de nodige
investeringen te doen.
Naast de al gekende emissiereducties voor scope 1 en 2 bevat deze Roadmap ook doelstellingen en
maatregelen voor scope 3 van de Leuvense emissies. Hiervoor zijn nog geen kwantitatieve
doelstellingen vooropgesteld, omdat scope 3 moeilijk te kwantificeren en te monitoren valt. Een van de
opgaves van de Roadmap is echter om hier verandering in te brengen, zodat ook dit deel van de uitstoot
meer in detail kan opgevolgd worden.
Ambities 2030
Na de Overeenkomst van Parijs engageerde de EU zich in 2014 voor een reductie van de CO2e-emissie
met 40% tegen 2030 , opnieuw t.o.v. 1990. Bovendien moet tegen datzelfde jaar het aandeel
hernieuwbare energie minstens 27% bedragen én moet het energieverbruik met minstens 27% omlaag.
Tegelijk wordt de ambitie geformuleerd om betaalbare energie voor iedereen te waarborgen, de
energiezekerheid te verhogen, de afhankelijkheid van energie-import af te bouwen en bijkomende
economische groei en banen te ondersteunen. Tegelijk moeten de doelstellingen belangrijke winsten
creëren voor het milieu en de volksgezondheid, o.a. door een verbetering van de luchtkwaliteit.
Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant engageert de stad Leuven zich om minstens
40 % minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied tegen 2030. Met dit engagement wil Leuven zich
scharen achter de grote groep van lokale besturen die eenzelfde klimaatbeleid voeren. Op deze manier
wil Leuven de Europese klimaatambities uitvoeren.
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De doelstelling van de stad is het bereiken van klimaatneutraliteit. Deze uiterst ambitieuze doelstelling
voor de hele gemeenschap is slechts bereikbaar met inzet van alle actoren en vereist nog het verzetten
van heel wat schakelaars voor financiële, beleidsmatige en organisatorische knelpunten. De stad wil
deze ambitie toch opnemen en zal zich via het externe beleid ook inzetten om alle actoren hierin
maximaal te betrekken. De Roadmap 2050 stelt een scenario voor om deze doelstelling te bereiken
dat verschilt van het scenario van Europa . Zo voorziet de roadmap een reductie van 67 % in 2030 en
het Burgemeestersconvenant een daling met 40 %. Aangezien de Roadmap niet op deze haalbaarheid
afgetoetst is en wel kan verwacht worden dat de Europese commissie alles in het werk zal stellen hun
ambities te halen en hiervoor ondersteuning zal bieden nationale, regionale en lokale overheden en
aangezien ook Vlaanderen, provincie en heel wat andere gemeenten zich richten naar deze ambitie is
het wenselijk dat stad Leuven zich als minimale ambitie vooropstelt om 40% CO2 reductie te halen.
Door de samenwerking met alle Leuvense actoren via de vzw Leuven 2030, kan de stad echter het
stadsbrede klimaatbeleid naar het hogere ambitieniveau van de Roadmap tillen en dus streven naar
een hogere CO2-reductie.
Belangrijk is dus in te zien dat het klimaatactieplan het engagement is van de stad in het klimaatbeleid,
de roadmap de ambitie die de hele Leuvense samenleving vooropstelt. De stad wil samen met alle
actoren in deze samenleving de beleidsmatige, financiële en organisatorische randvoorwaarden creëren
om deze hoge ambities die de Roadmap vooropstelt voor 2025, 2030 en 2050 en het ambitieuze
reductieschema uit het wetenschappelijk rapport en de Roadmap te halen.
De opmaak van het SECAP zal gebruikt worden om voor de verschillende aspecten van het
klimaatactieplan een meer becijferde doelstelling van de CO2-reductie te formuleren.
Het klimaatactieplan heeft tot doel een organisatie op te zetten die de hele Leuvense gemeenschap ook
voorbereid om maximaal deel te nemen aan de Europese Green Deal en het Europese klimaatpact dat
recent gelanceerd werd om deze doelstellingen te behalen.
Het klimaatactieplan wil ook zich ook kaderen in het beleid dat op andere beleidsniveaus voor Leuven
uitgetekend wordt.
Ambities Klimaatactieplan:
Dit klimaatactieplan heeft een tijdshorizon van 5 jaar en loopt samen met de bestuursperiode en de
MJP. De ambitie van het klimaatactieplan is een meer gedetailleerd uitgeschreven versie van de
bestuursnota. Het formuleert de ambitie voor de reductie van de uitstoot die de eigen organisatie
veroorzaakt of de CO2 uitstoot waarop de stad impact heeft. Voor elk van de thema’s van het
klimaatbeleid wordt in het actieplan een omschrijving gegeven van de gewenste resultaten van het
klimaatbeleid. In eerste instantie zijn deze gewenste resultaten kwalitatief en gaat het om het opzetten
van projecten en het voeren van beleid. In een tweede instantie wordt het gewenste resultaat ook
cijfermatig omschreven. Een CO2 reductie voor elk van de acties is niet eenvoudig te maken, een
berekening van de gewenste of vooropgestelde CO2-reductie op het niveau van de maatregelen zal in
het kader van het SECAP uitgewerkt worden.

Inhoud
Dit actieplan bevat de maatregelen die de stad Leuven als lokale overheid in de periode 2020-2025 zelf
zal opnemen, of waarin ze een belangrijke, actieve rol zal spelen als partner samen met andere actoren,
en dit voor zowel klimaatmitigatie als -adaptatie. Het plan geeft zo op een meer concrete en becijferde
manier uitvoering aan de bestuursnota “Baanbrekend Leuven”.
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Zowel mitigatie als adaptatie zijn van essentieel belang op het pad naar een klimaatneutrale stad. Met
mitigatie beperken we de oorzaken van klimaatverandering (bv. het tot nul herleiden van de netto
uitstoot van broeikasgassen) terwijl we ons met adaptatie aanpassen aan de gevolgen die vandaag al
merkbaar zijn (bv. intensievere regenval, langere periodes van droogte en hittegolven).
Mitigatie kan niet altijd los gezien worden van adaptatie en omgekeerd. Dat vergt een geïntegreerd
totaalbeleid.
Wat mitigatie betreft komt uit het wetenschappelijk rapport en de Roadmap sterk naar voor dat de CO2reductie te behalen is door sterk in te grijpen op het energieverbruik, voornamelijk in gebouwen maar
evenzeer in de mobiliteit, en het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie.
Complementair aan deze aanpak wil de stad, samen met de stedelijke partners en gemeenschap, een
bijdrage leveren aan de klimaatmitigatie door een veel bredere werking op te zetten dan deze
voorgesteld in het burgemeestersconvenant. Door in te zetten op de vermindering van de
klimaatimpact van materialengebruik en consumptie, zowel voedselsconsumptie als overige goederen,
wil de stad de uitstoot van de zogenaamde Scope 3, dus de uitstoot die vrijkomt bij de productie van
goederen, waar dan ook, drastisch verminderen.
Terwijl mitigatie al behoorlijk verankerd is in het stedelijk energiebeleid, is adaptatie momenteel nog
wat versnipperd in verschillende acties, projecten en beleidsplannen zonder een overzichtelijke en
overkoepelende strategie. Daarom opteren we ervoor om klimaatadaptatie te stroomlijnen in alle
relevante beleidsdomeinen, en hiervoor stadsbreed samen te werken en af te stemmen, zowel binnen
de stedelijke organisatie (in eerste instantie) als met externe actoren, organisaties en burgers (in tweede
instantie).

Strategie
De rol van de stad in het klimaatbeleid is het klimaatneutraal maken van de eigen organisatie, het voeren
van een beleid dat stadsbreed klimaatneutrale samenleving mogelijk maakt en het ondersteunen van
inwoners in hun inspanningen voor het klimaat.

Eigen organisatie:
De stad wil de CO2-uitstoot van de eigen organisatie drastisch verminderen. Daartoe wil de stad in
eerste instantie inzetten op het energieverbruik van het eigen, gemeentelijk patrimonium. Daarnaast
wil de stad door de materialenkeuze bij eigen ontwikkelingen, het aankoopbeleid voor goederen die
door de organisatie gebruikt worden, en het ingrijpen op de werking van de organisatie (reisbeleid,
energieverbruik machines, …) de CO2 -uitstoot laten dalen
Tevens heeft de stad als beheerder van het openbaar domein een belangrijke hefboom in handen. Door
de doordachte aanleg van straten, pleinen en parken kan een CO2-uitstoot geminderd worden, wanneer
hierdoor bijvoorbeeld duurzame mobiliteit gefaciliteerd wordt of duurzame materialen gebruikt
worden.
Naast CO2-uitstoot wil de stad het eigen patrimonium, zowel de gebouwen als het openbaar domein
dat door de stad beheerd wordt, klimaatrobuust maken. Heraanleg en beheer van parken, pleinen en
straten of klimaatadaptieve maatregelen ervoor zorgen dat naturebased solutions, waarbij gesteund
wordt op het versterken van de natuurlijke biologische en fysische processen eerder dan technologische
oplossingen, kunnen ingang vinden en moeten leiden tot een leefbare, groene en robuuste stad.
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De stad heeft als belangrijkste actor van het stedelijk klimaatbeleid een sterk overredingskracht naar
andere partners. Daartoe zal de stad de voorbeeldrol sterk uitdragen in de communicatie en zal de stad
in de initiatieven waarbij ze samenwerkt met inwoners de klimaataspecten sterk op de voorgrond
zetten.

Beleid
Een belangrijke impact is het beleid. De stad zal in het ruimtelijk beleid, mobiliteitsbeleid, energiebeleid
enz klimaatdoelstellingen centraal zetten. De klimaatimpact van elke beleidsmaatregel moet afgewogen
zijn en een transversaal en integraal klimaatbeleid wordt uitgewerkt, waarbij verschillende
beleidsdomeinen samengebracht worden.

Acties naar inwoners
De stad wil inwoners, bewonersgroepen of -organisaties ondersteunen in hun klimaatinspanningen.
Inwoners worden ontzorgd bij inspanningen waarbij belangrijke organisatorische, technische of
financiële hinderpalen opduiken. Via tal van maatregelen en acties tracht de stad inwoners te helpen in
hun gedrag of consumptie, zodat de keuze voor het klimaatvriendelijke ook de eerste en logische keuze
is. Zo wordt ook ondersteuning gegeven en kennis gedeeld, bijvoorbeeld bij “bottom up”-projecten
waar bewoners worden begeleid en ondersteund bij de klimaatadaptatie van hun wijk.
Bij organisaties worden bestaande initiatieven in samenwerking met de betrokkenen opgeschaald en
verankerd zodat de impact vergroot wordt.
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Integraal stedelijk klimaatbeleid
De ambitie klimaatneutraal te worden staat centraal in het beleid en wordt zowel voor de eigen
organisatie, externe acties en beleid uitgevoerd in een stadsbrede aanpak. De CO2-reductie van
gebouwen staat centraal waarbij naast energie-efficiëntie ook hernieuwbare energie erg belangrijk is.
Naast gebouwen is de verduurzaming van de andere CO2-bronnen in de eigen stadsorganisatie
opgenomen en is er aandacht voor de betrokkenheid en het bereiken van de hele samenleving.
De stad schakelt haar eigen organisatie volledig in om de prioritaire doelstelling ‘klimaatneutraal’ te
realiseren en pakt zowel het stadspatrimonium als andere emissiebronnen aan.

Doelstelling
We realiseren het klimaatbeleid stadsbreed en in samenwerking met alle actoren. De stad versterkt zich
als organisatie die een baanbrekend klimaatbeleid wil uitbouwen en betrekt de hele samenleving in dit
beleid. We bouwen daarom Leuven 2030 vzw verder uit als motor van de quadruple helix, de structurele
samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid, inwoners, bedrijven en organisaties. De roadmap is
het wetenschappelijk achtergronddocument dat de leidraad vormt voor de maatregelen en acties die
dienen genomen te worden. Uit de roadmap blijkt dat zowel organisatorisch als financieel belangrijke
stappen gezet moeten worden. Binnen het klimaatbeleid moeten daarom innovatieve financiering
gezocht worden.

Organisatie en middelen
Een succesvol klimaatbeleid vergt een groot intern draagvlak. Met dit nieuwe klimaatactieplan kan de
stap gemaakt worden naar een integraal stedelijk beleid. Hiertoe is voor de opmaak sterk ingezet op de
verankering van het klimaatbeleid in de hele organisatie
Verankering binnen het beleid
Het stadsbestuur van Leuven heeft in haar bestuursnota “Baanbrekend Leuven” bijzonder veel aandacht
besteed aan de doelstelling klimaatneutraliteit tegen 2030, en de verschillende soorten
beleidsmaatregelen die hiervoor nodig zijn op vlak van gebouwbeheer, mobiliteitsbeleid en ruimtelijke
planning, groenbeleid en voorbereidingen voor een stedelijk energiebeleid.
Het klimaatbeleid is ook al sterk richtinggevend geweest bij verschillende beleidsplannen die recent
werden opgemaakt of in de nabije toekomst afgewerkt worden. Zo voorziet het Ruimtelijk Structuurplan
Leuven uit 2019 expliciet aandacht aan energie en klimaat en is ook klimaatadaptatie sterk aanwezig.
Ook het hemelwaterplan het circulatieplan die afgewerkt werden of het groenplan, masterplan publieke
ruimte die opgestart worden zetten het klimaat als centraal uitgangspunt.
Om de link tussen de uitvoering en opvolging van het beleid sterker te maken zijn in dit klimaatactieplan
verschillende nieuwe initiatieven opgestart zoals een stuurgroep Duurzaamheid.
Verankering binnen de stadsdiensten
De directie ruimtelijke ontwikkeling, afdeling duurzaamheid (RDB) is verantwoordelijk voor het
voorbereiden, bewaken en uitwerken van de algemene strategie van de stad Leuven. Daartoe wordt de
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afdeling Duurzaamheid losgekoppeld van de afdeling Ruimte en Onroerend Erfgoed en wordt deze
uitgebouwd tot spil van het klimaatbeleid. De werking van de afdeling Duurzaamheid is zo veel meer
dan vroeger gericht op het stadsbrede klimaatbeleid en het hebben van grote impactvolle projecten die
met vele diensten samen uitgewerkt worden. Via het structurele ambtelijk overleg in het klimaatteam
en een structureel overleg rond duurzaamheid met het hele bestuur kan de afdeling deze integrerende
rol opnemen.
De afdeling duurzaamheid is initiator van verschillende concrete projecten die vallen binnen het
reguliere eigen beleid (ruimte en onroerend erfgoed, mobiliteitsbeleid, natuurontwikkeling,
sensibilisering rond energiezuinigheid en circulaire economie).
Ze zal tenslotte projecten initiëren en trekken rond thema’s waarvoor binnen de stadsdiensten nog geen
werking is uitgebouwd (zoals stedelijke energieplanning in actieve samenwerking met de dienst
ruimtelijk beleid), en rond thema’s die een nauwe samenwerking tussen verschillende stedelijke
diensten vereisen (zoals energierenovatie).
De afdeling Ruimte en Onroerend Erfgoed neemt vanzelfsprekend ook een belangrijke rol hierin op
door het realiseren van de klimaatambities in de ruimtelijke planning, bv via de duurzame
stadsontwikkelingsprojecten en het open ruimtebeleid.

De directie data- en facilitair beheer (DFB), stafdienst en de afdeling studiedienst gebouwen zijn
verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit actieplan voor wat betreft het wagenpark en voor het
beheer van het stedelijk gebouwenpatrimonium.
De studiedienst weg- en waterbeheer (SWW) van deze directie is verantwoordelijk voor het ontwerp en
de uitvoering van de herinrichting van het openbaar domein. Aanleg van fietspaden,
herinrichtingsprojecten rond waterlopen, en heraanleg van pleinen en straten ter ondersteuning van
het adaptatie- en groenbeleid of de mobiliteit. Deze dienst volgt eveneens de projecten rond openbare
verlichting op.
De afdeling groenbeheer tekent het beleid voor de vergroening en ontharding van de stad uit en is zo,
samen met SWW, in belangrijke mate verantwoordelijk voor de klimaatadaptatie. De Afdeling
groenbeheer is trekker van het beheer van het stedelijk groen en beheert zo meer dan 300 ha parken.
Ook biodiversiteit, dat als onderdeel van het klimaatbeleid gezien wordt, wordt samen met de afdeling
Duurzaamheid door deze afdeling opgenomen.
Verschillende andere diensten zullen verantwoordelijk zijn voor concrete uitvoeringsgerichte
deelprojecten van dit actieplan: directie cultuur, directie communicatie, financiën…
Een heel belangrijk aspect, namelijk de opvolging wordt ook aangestuurd door de strategische cel. De
afdeling duurzaamheid zal samen met de strategische cel en de afdeling Databeheer via ORBA,
Futureproofed Cities app op basis van betrouwbare en beschikbare data die samen met partners als
KULeuven, Vlaanderen en Leuven 2030 worden verzameld de stand van zaken kunnen opvolgen.
De stad werkt voor haar klimaatbeleid nauw samen met het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling Leuven. AGSL zorgt, met financiering van de stad, voor een belangrijk deel van het
gebouwenbeheer en voor een aantal stadsontwikkelingsprojecten die een sterke coördinatie vereisen
tussen stadsdiensten en/of tussen stad en andere partners. De stad levert bovendien een belangrijke
bijdrage aan de goede werking van de vzw Leuven 2030, door financiering van een projectcoördinator
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en een verantwoordelijke participatie via de overeenkomst stad-AGSL en een betoelaging van de
werking.
Verschillende acties zijn maar mogelijk mits een goede samenwerking tussen stadsdiensten. Met dit
nieuwe plan en meer bepaald met de oprichting van een klimaatteam is een grote stap gezet naar een
meer transversale werking en interdisciplinaire samenwerking in de stadsorganisatie.
Dit klimaatteam wordt de draaischijf van het toekomstige integraal stedelijk beleid, waarbij er een
groter eigenaarschap is bij de betrokken diensten. Dit eigenaarschap als essentieel element in het
klimaatbeleid van de stad zal aldus versterkt worden.
De vorming van een gemotiveerd en dynamisch klimaatteam waarbij alle diensten intenser ondersteund
worden om zo ook zelf meer taken te kunnen opnemen wordt als een grote nood van de diensten
ervaren. Binnen dit klimaatteam kunnen dienstoverschrijdende doorbraakprojecten opgezet worden.
Extern beleid
Wil het klimaatbeleid van de stad succesvol zijn, dan moet dit ook opgepikt worden door de andere
actoren binnen de stad. De stad heeft hiertoe de vzw Leuven 2030 opgericht. Samen wordt onderzocht
hoe de vzw en stad als tandem kunnen fungeren, waarbij de stad de vzw mandateert om een
coördinerende en inspirerende rol te spelen en de vzw de stad ondersteunt in het voeren van het beleid
en de stedelijke projecten, door wetenschappelijke ondersteuning, aantrekken van externe financiën,
stakeholdermanagement enz.
Daarnaast wil de stad sterker gebruik maken van vertegenwoordigers in instellingen, intercommunales
of organisaties waarin de stad betrokken is.
De stad wil het klimaatbeleid ook regionaal uitvoeren
Financiële aspecten
Gezien het klimaatbeleid transversaal uitgewerkt wordt in de stedelijke organisatie is ook de kost van
het klimaatbeleid uitgespreid over vele diensten. Een duidelijk overzicht van de kosten die heel
specifiek toegewezen zijn aan het klimaatbeleid is niet eenduidig te maken omdat werken aan de
klimaatdoelstellingen inherent is of zal worden aan reguliere werking. Klimaat zal centraler staan in de
werking. Meer dan vroeger zal een aandeel van de middelen die voorzien zijn voor het beheer van
gebouwen, de heraanleg van straten, pleinen of parken, het mobiliteitsbeleid of het afvalbeleid,
geïnvesteerd worden in klimaatmaatregelen.
Binnen de verschillende deelbegrotingen, vinden we volgende belangrijke budgetten:
•

•

•

Investeringen in het stadspatrimonium zijn zonder twijfel de grootste kostenpost van de
verschillende maatregelen in het klimaatactieplan. De kost voor renovatie of nieuwbouw en
de kost voor het technisch beheer van gebouwen overstijgen telkens de 10 miljoen euro voor
de periode 2020-2025. Aanzienlijke sommen hiervan worden besteed aan het meer
klimaatneutraal maken van de gebouwen. Zo is ook de oprichting van een energiefonds, waar
de winsten die behaald worden met energie-investeringen terug voor behouden worden voor
nieuwe investeringen, voorzien met een bedrag van 1 miljoen euro.
Ook voor de heraanleg van straten en pleinen of het beheer van de parken en groengebieden
zijn grote uitgaves gepland. Zo zal over de hele legislatuur meer dan 25 miljoen geïnvesteerd
worden in heraanleg waarbij telkens heel veel nadruk gelegd wordt op klimaatadapatie.
Voor het beheer van het bestaande groenareaal wordt meer dan 6 miljoen uitgetrokken.
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•

•

Specifiek voor kleine groenontwikkelingsprojecten in de stad en voor de ontharding en
vergroening van het openbaar domein of voor de uitvoering van projecten uit het
hemelwaterplan wordt ook ca 4 miljoen euro voorzien.
Het mobiliteitsbeleid is evenzeer een grote kostenpost, met ondersteuning van het openbaar
vervoer, het heraanleggen van straten voor veilig en vlot verkeer maar evenzeer met meer
dan 3,5 miljoen euro voor fietsinfrastructuur, fietsparkeren of het stimuleren van
fietsmobiliteit.

Daarnaast zijn er ook een aantal heel duidelijke rechtstreekse kosten te identificeren:
•

•
•

•

•

Aanzienlijke budgetten zijn voorzien voor de uitbouw van de werking rond energie. Er wordt
ingezet op de opschaling van het energiecoach project, zo wordt een bedrag van 500.000
euro voorzien voor de begeleiding van inwoners en het opzetten van een actieprogramma dat
heel gerichte ondersteuning biedt aan specifieke doelgroepen zoals appartementsgebouwen
of sociale huisvesting en worden 2,7 miljoen euro voor energiepremies voorzien.
De stad zal 300.000 euro besteden aan het uitwerken van hernieuwbare energieprojecten, het
maken een energiestrategie of het ondersteunen van energiecoöperaties
Het opzetten het klimaatbeleid, met de uitbouw van de stedelijke organisatie, het opzetten
van communicatie of evenementen, de ondersteuning van de vzw Leuven2030 en de
monitoring van het klimaatactieplan kost 2,1 miljoen, waarvan één miljoen naar de vzw
Leuven 2030 gaat.
Inzake circulaire economie zijn, indien we de afvalinzameling buiten beschouwing laten, de 2
Europese projecten PopMachina en Sharepair de grote kostenposten, met samen meer dan 2
miljoen aan middelen die in Leuven geïnvesteerd worden, en waarbij aanzienlijke delen
gesubsidieerd worden. Zo wordt in het kader van POPMachina ca 550.000 euro in Leuven
geïnvesteerd, volledig gesubsidieerd door Europa. Via Sharepair wordt 1 miljoen euro in de
herstel-economie geïnvesteerd, waarvan 40% door Europa voorzien wordt.
Ook aan de uitwerking van de voedselstrategie is een apart budget voorbehouden. Meer dan
400.000 euro wordt besteed aan projecten inzake voeding en stadslandbouw.

De financiering van het klimaatbeleid is een enorme uitdaging. Hoewel de stad in de
meerjarenbegroting grote inspanningen levert, is het duidelijk dat deze financiering niet alleen van de
stad kan komen. Om die reden worden heel wat externe inkomsten gezocht. Zo zorgt de hogere
overheid via structurele middelen in belangrijke mate mee voor uitbouw van openbaar vervoer,
riolering en wegenaanleg. Daarnaast worden heel wat projecten ingediend bij voor projectsubsidies,
zowel bij Vlaanderen, Europa of provincie. Zo tracht de stad via subsidies meer en grotere projecten
uit te voeren rond hernieuwbare energie, circulaire economie, deelmobiliteit, vergroening, of integraal
waterbeleid.
Toch is een bijkomende stap nodig om de ambities van de burgemeestersconvenant of de Roadmap te
halen. De stad, de vzw Leuven 2030 en alle grote actoren zullen daarom inspanningen doen om
bijkomende innovatieve financieringen te zoeken. Hierbij is het duidelijk dat verder gekeken moet
worden dan alleen subsidies en dat naast overheidsmiddelen ook private fondsen kunnen ingezet
worden maar ook instrumenten als een klimaatfonds kunnen ingezet worden. De stad wil zich, via
lidmaatschap van netwerken als EnergyCities klaar zetten om actief in te zetten op middelen die
vrijkomen vanuit de European Green Deal en verschillende grote subsidieprojecten indienen. Via
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deelname aan initiatieven als Climate KIC of het European investment bank kunnen andere
financieringsbronnen aangetrokken worden, met andere financieringsmethodes (leningen,
klimaatfonds…) .

Maatregelen en acties
Integraal stedelijk beleid
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid - Geert Vanhorebeek

Betrokken

Algemeen directeur Geertrui Vanloo, directeurs, afdelingshoofden en
Klimaatteam

Ambitie

De stad onderschrijft de ambitie van het burgemeestersconvenant 2030

Indicator

Acties

•
•
•

Aantal VTE die werken aan acties van het klimaatactieplan
Totaalbudget, vervat in de MJP voor acties die voorkomen in het
klimaatactieplan
CO2 uitstoot in Leuven

•
•

Uitbouwen Stedelijke organisatie
Opzetten van een klimaatteam en innovatieteams

Timing

2020

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 38: De stad werkt samen met Leuven 2030, om de acties van de Roadmap
2025/2035/2050 te implementeren

SDG

SDG06 - SDG07 - SDG09 - SDG1102 - SDG1103 - SDG1105 - SDG1106 SDG1108 - SDG12 - SDG13 - SDG14 - SDG15 - SDG16 - SDG17

Link roadmap

Programma 11

Werf 66

Omschrijving
•

Het klimaatbeleid uitvoeren vergt een sterke stedelijke organisatie met voldoende
personeelsleden die hiervoor tijd kunnen vrijmaken. De personeelsinzet voor het
klimaatbeleid wordt geïnventariseerd en aangepast waar nodig om het klimaatactieplan en
de bestuursnota uit te voeren. Het klimaatbeleid omvat de werking van alle diensten, waarbij
een beleidsmatige werking van bv de afdeling ruimte en onroerend erfgoed, duurzaamheid,
Studiedienst weg- en waterbeheer, gebouwen of groenbeheer wordt aangevuld met een
uitvoering in de dagelijkse werking door uitvoerende diensten. Een coherente aanpak
waarbij synergiën en dienstoverschrijdende samenwerkingen kunnen ontstaan en vanuit de
gezamenlijke ambities de verschillende taken van alle betrokkenen kunnen opgevolgd en
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•

•

•

ondersteund worden is nodig en kan worden gerealiseerd via interne overlegstructuren en
het klimaatteam
In de uitvoering van de acties uit het klimaatactieplan zal een projectmatige, planmatige
aanpak gevolgd worden waarbij elke actie een projectverantwoordelijke heeft die instaat
voor opvolging van tijdslijn, budget en resultaten zodat een continue bijsturing mogelijk is
Het klimaatteam is een dienstoverschrijdend orgaan met ambtenaren die binnen hun dienst
werken aan het klimaatbeleid, waar de opvolging van het klimaatbeleid kan gebeuren. In dit
klimaatteam worden projecten gelinkt aan mekaar om over diensten heen
gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren, worden beleidsmatige aspecten van het
klimaatbeleid die diensten overschrijden voorbereid, wordt gemeenschappelijke
communicatie voorbereid en wordt de voortgang van het klimaatactieplan bewaakt. Het
klimaatteam en de hele stadsorganisatie wordt begeleid in het opzetten en uitwerken van
het klimaatbeleid zowel inhoudelijk als organisatorisch. Om het klimaatteam optimaal te
laten functioneren wordt een interne communicatie opgezet over de uitvoering van het
klimaatbeleid. Een interne helpdesk en netwerk van experts, een secretariaatswerking voor
het klimaatteam, een projecteninventaris, .. kunnen diensten helpen in de uitvoering van de
taken.
Via innovatieteams en doorbraakprojecten die bijvoorbeeld samen met Climate KIC
opgestart worden kan het beleid experimenteren in complexe, geïntegreerde projecten in
het klimaatbeleid.

Stadsbrede samenwerking
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid - Geert Vanhorebeek

Betrokken

Algemeen directeur Geertrui Vanloo, vzw Leuven 2030, Provincie VlaamsBrabant, Vlaamse overheidsinstellingen, Europese netwerken,...

Ambitie

Een structurele en impactvolle samenwerking in Leuven via de vzw Leuven
2030 en op niveau van de stadsregio via overlegstructuren en externe
vertegenwoordiging in organisaties waarin Leuven participeert

Indicator
Acties

•
•
•
•

Uitbouw vzw Leuven 2030
Externe vertegenwoordiging
Inzetten op een stadsregionale samenwerking
Europese samenwerkingen

Timing

2020

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 38: De stad werkt samen met Leuven 2030, om de acties van de Roadmap
2025/2035/2050 te implementeren
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SDG

SDG06 - SDG07 - SDG09 - SDG1102 - SDG1103 - SDG1105 - SDG1106 - SDG1108
- SDG12 - SDG13 - SDG14 - SDG15 - SDG16 - SDG17

Link roadmap

Programma 11

Werf 65, 67, 68, 72

Omschrijving
•

•

•

•

De stad wil het klimaatbeleid stadsbreed uitvoeren in een quadruple helix model met
intense samenwerking tussen alle actoren. Leuven 2030 is de centrale organisatie van deze
stadsbrede uitwerking. We zorgen dat Leuven 2030 vzw de coördinerende en
ondersteunende rol verder kan uitbouwen en de taken inzake communicatie, sensibilisatie,
wetenschappelijke en financiële ondersteuning verder kan uitvoeren. De roadmap is een
richtinggevend document en de stadsbrede implementatie en belangrijk onderdeel van het
klimaatbeleid.
De doelstellingen van het klimaatbeleid moeten ook maximaal bereikt worden door heel de
“Groep Leuven”, waarbij dus een samenwerking nodig is met Zorg Leuven, autonome
gemeentebedrijven of sociale huisvestingmaatschappijen. Dit proces moet verder
geïntensiveerd worden.Extern beleid via vertegenwoordigers van stad. De stad werkt
samen met tal van organisaties zoals vzw’s, intercommunales en instellingen die een
werking hebben in het klimaatbeleid. Gezien de stad via deze samenwerkingen impact kan
genereren zal getracht worden de externe samenwerking sterker te maken.
Stadsregionale samenwerking: het klimaatbeleid, zeker het mobiliteitsbeleid en
energiebeleid, situeert zicht noodzakelijk op bovenlokaal niveau. Via verschillende kanalen
(LICHT LEUVEN, overlegstructuren, …) en projecten (bijvoorbeeld Regionet) wordt dit
regionale beleid verder uitgebouwd.
Gezien het belang van de internationale samenwerkingen tussen steden in de uitwerking
van de Europese Green Deal wordt sterk ingezet op de Europese netwerken zoals Energy
Cities en Climate KIC.

Innovatieve financiering
Eigenaar

Afdeling duurzaamheid - Geert Vanhorebeek

Betrokken

Algemeen directeur Geertrui Vanloo, Directie Financiën, vzw Leuven 2030

Ambitie

Indicator

•
•

In 2025 is een klimaatfonds opgericht
In 2025 worden 1 miljoen euro externe middelen in het klimaatbeleid
geïnvesteerd.

Globaal overzicht van middelen, geïnvesteerd in het klimaatbeleid

Acties

•
•
•

Oprichten van een klimaatfonds
Ondersteunen van burgercoöperaties
Opzetten van een ambitieuze externe financiering via fondsenwerving

Timing

•
•
•

2021 Een structurele samenwerking met Climate KIC is opgestart
2021 Een lokale energiecoöperatie is operationeel
2023 Een klimaatfonds is operationeel
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MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 38: De stad werkt samen met Leuven 2030, om de acties van de Roadmap
2025/2035/2050 te implementeren

SDG

SDG06 - SDG07 - SDG09 - SDG1102 - SDG1103 - SDG1105 - SDG1106 - SDG1108
- SDG12 - SDG13 - SDG14 - SDG15 - SDG16 - SDG17

Link Roadmap

Programma 11

Werf 71

Omschrijving
•

•

•
•

De stad zet nieuwe initiatieven op rond innovatieve stadsbrede financiering van energieinvesteringen, om ervoor te zorgen dat iedereen kan meewerken aan de klimaatambities.
(FALCO, Rhedcoop,..)
We evalueren de huidige premies en sturen bij waar nodig. We zetten nieuwe
mechanismen zoals ESCO’s of ELENA in waar mogelijk. De oprichting van een klimaatfonds
is een van de pistes. De stad probeert via actieve fondsenwerving maximaal middelen aan
te trekken bij andere overheden of instellingen die het klimaatbeleid mee financieren en
ondersteunt ook partners om dit te doen. Hierbij moeten ook initiatieven genomen worden
om winsten die gegenereerd worden bij bepaalde actoren door klimaatmaatregelen terug
te activeren voor het klimaatbeleid.
Ook instellingen als Climate KIC worden omarmd. In 2020 wordt via Climate KIC een groot
programma uitgerold met doorbraakprojecten op verschillende domeinen.
Om investeringen in hernieuwbare energie te faciliteren zal de stad burgerparticipatie en
dus de plaatselijke energiecoöperatie ondersteunen

Monitoring
Eigenaar

Afdeling Databeheer – Amelie Siméon

Betrokken

Afdeling duurzaamheid - Geert Vanhorebeek, Strategische cel - Elke Van
Hamme, Klimaatteam, Futureproofed

Ambitie

De stad werkt een systeem uit waarbij data niet alleen gebruikt worden in de
evaluatie van het beleid maar ook proactief om het beleid te sturen. Via een
systeem als ORBA of Futureproofed worden de verschillende acties van de stad
opgevolgd en worden linken met MJP duidelijk.

Indicator
Acties

•
•

Opzetten van een systematische dataverzameling
Opvolgen van projecten via FBC en Orba

Timing

2021

MJP

D13: Performante organisatie, kwaliteitsvolle dienstverlening en krachtig
bestuur
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Actieprogramma 38: Stad Leuven is een performante organisatie en
ondersteunt de werking van groep Leuven
Actie 170: Stad voert een vooruitstrevend smart city en open databeleid (dat
ze zelf beleidsondersteunend inzet).
SDG

SDG09 - SDG16 - SDG17

Link Roadmap

Programma 13

Werf 77

Omschrijving
•

•
•
•

•

•
•

De stad wil de resultaten van het klimaatbeleid stadsbreed opvolgen, waarbij zowel de
globale cijfers van de CO2-uitstoot worden gemonitored als de resultaten van heel concrete
initiatieven worden in kaart gebracht. Samen met de vzw Leuven 2030, die
wetenschappelijke onderbouwing van het beleid en de cijfermatige opvolging ervan als 1
van de kerntaken opneemt zullen we daarom de huidige monitoring optimaliseren. We
moeten daarvoor de expertise, aanwezig bij de kennisinstellingen in onze stad, aanwenden.
KU Leuven voert deze opdracht uit en betrekt ook het klimaatactieplan in deze opdracht.
Wanneer nieuwe, goede meetbare indicatoren zich aandienen zullen deze nog verwerkt
worden in de opvolging van het klimaatactieplan.
De monitoring moet gebeuren op basis van de meest accurate en actuele data , waarbij
steeds dezelfde data als basis dienen voor alle monitoringsinitiatieven.
De stad neemt initiatief om maximaal data te verzamelen en te beheren op een
dataplatform, waar ze ter beschikking kunnen gesteld worden voor analyse.
De stad gebruikt niet alleen data om het beleid op te volgen maar onderzoekt ook hoe
bepaalde acties of beleidsmaatregelen kunnen verfijnd, bijgestuurd, of gebiedsspecifiek
gemaakt worden worden op basis van data.
Via toepassingen als ORBA of de Futureproofed Cities app worden de maatregelen en acties
van het klimaatactieplan opgevolgd. De huidige stand van zaken van elk van de indicatoren
is als een nulmeting te beschouwen zodat per project en soms per actie een opvolging
mogelijk is. Een set van indicatoren wordt in overleg met alle partners opgemaakt en
geactualiseerd door KU Leuven in opdracht van Leuven 2030. Tenslotte is het zo dat via
Leuven in cijfers heel wat data beschikbaar zijn om het klimaatbeleid te evalueren
Door het linken tussen acties uit het klimaatactieplan en het MJP kan ook de kost van het
klimaatbeleid gevolgd worden.
Via een publiekspagina op de Futureproofed Cities app die een mooie visualisatie geeft van
de resultaten en via Leuven in cijfers kan iedereen die wil deze monitoring volgen. Hierover
zal gecommuniceerd worden om zo inwoners te betrekken bij het klimaatbeleid.

Voorbeeldfunctie, stadsbrede communicatie en sensibilisatie
Eigenaar

Afdeling communicatie – Ann-Catherine Metz

Betrokken

Afdeling duurzaamheid - Hélène Pauwels, Klimaatteam, Leuven 2030.
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Ambitie

Het klimaatbeleid is centraal in de profilering van de stad, waarbij Leuven gelijk
staat met een aangename, leefbare en groene stad die het klimaatbeleid in zijn
totaal bekijkt en dit ook uitwerkt met de hele gemeenschap.

Indicator
Acties

•
•

De stad speelt haar voorbeeldfunctie uit en betrekt de hele werking in het
klimaatbeleid.
De stad communiceert op een activerende manier over het klimaatbeleid.
De stad werkt hiervoor een totaalaanpak uit.

Timing

2021

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad.
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 38: De stad werkt samen met Leuven 2030, om de acties van de
Roadmap 2025/2035/2050 te implementeren
D12
Leuven, (inter)nationaal en lokaal gekend als excellente,
baanbrekende en aantrekkelijke stad.
Actieprogramma 33: Communiceren over de dienstverlening en versterken
van de fierheid van bewoners en gebruikers.
Actie 147: Inzetten op duidelijke, herkenbare, correcte gebruikers- en
doelgroepgerichte externe communicatie.

SDG

SDG06 - SDG07 - SDG09 - SDG1102 - SDG1103 - SDG1105 - SDG1106 - SDG1108
- SDG12 - SDG13 - SDG14 - SDG15 - SDG16 SDG17

Link Roadmap

Programma 11

Werf 73, 74

Omschrijving
•

De stad speelt haar voorbeeldfunctie uit en betrekt daarvoor de hele werking in het
klimaatbeleid.
o Alle diensten die een publiekswerking hebben worden betrokken bij het klimaatbeleid
en profileren zich ook als deel van dat beleid. Zo worden sportevenementen,
evenementen van de dienst cultuur, archief, biblitotheek erfgoedcel of 30CC sterk
verduurzaamd en wordt hierover gecommuniceerd. Met diensten die een grote
zichtbaarbaarheid hebben worden worden aparte verduurzamingstrajecten opgezet
(Greentrack, duurzaam stedelijk groenbeheer, werking jeugddienst …) of worden
evenementen in het teken van het klimaatbeleid georganiseerd (Klimaatweek,
Conferentie Roadmap, energiebeurs, Repairfestival, projecten rond natuurbeleving in
de stad, …)
o Verschillende afdelingen zoals Onderwijs, de Bibliotheek, Erfgoed of organisaties als
30 CC, Tofsport kunnen een actieve rol opnemen in het klimaatbeleid, bv via
medewerking in intiatieven als de Maakleerplek, het opnemen van een actieve rol in
CitizenScience projecten (uitlenen materialen, workshops, communicatie, …).
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o

Via acties als het klimaatscholenproject, Warm Alarm of initiatieven vanuit de
jeugdwerking of Noord-zuidwerking kan het klimaatbeleid uitgedragen en versterkt
worden door verschillende stadsdiensten.
o Verschillende afdelingen die zelf instaan voor gebouwen of terreinen kunnen, in
samenspraak met de medewerkers van Studiedienst gebouwen, zelf initiatieven
nemen om de werking te verduurzamen. Diensten die samenwerken met
jeugdverenigingen, sportverenigingen of andere doelgroepen kunnen deze
ondersteunen in het verduurzamen van de werking (energie, materialen, …).
o Diensten die een werking hebben waarbij heel wat materialen gebruikt worden of
catering voorzien wordt kunnen, in samenspraak met de andere betrokken diensten
zelf sterk aandacht besteden aan het verduurzamen van deze consumptie.
o Externe organisatoren (Wereldfeest, WK wielrennen, initiatieven van Leuvenement, …)
die samenwerken met de stad worden ondersteund in het verduurzamen van de
werking.
o De stad werkt een systeem uit om afvalpreventie op evenementen te optimaliseren en
zo maximaal mee te werken aan de initiatieven die op Vlaams niveau genomen worden
rond herbruikbare bekers.
• De stad draagt het klimaatbeleid actief uit en werkt hiervoor een totaalaanpak uit die
verschillende communicatie combineert:
o traditionele of digitale communicatie zoals bv LVN, mozaïek, website, sociale media),
o evenementen, zoals een energiebeurs, infoavonden, Leuven boert, enz
o …
• Ook bij initiatieven en de publiekswerking van de stad waar duurzaamheid en klimaat niet
centraal staan, zoals sportevenementen of culturele initiatieven, worden deze aspecten
meegenomen in de communicatie wanneer inspanningen rond duurzaamheid gedaan worden.
• De stad neemt niet alleen eigen intiatieven maar ondersteunt ook tal van verenigingen en
organisaties die meewerken aan het klimaatbeleid dat dus erg vaak in een soort netwerk met
partners wordt vormgegeven. Daarom zal de communicatie van de stad ook aandacht schenken
aan deze duurzame acties of campagnes.

Inclusieve en participatieve werking
Eigenaar

Afdeling sociale zaken - Jan Mellebeek

Betrokken

Afdeling duurzaamheid, Klimaatteam

Ambitie

Klimaat is een speerpunt in de participatie en bewonersbetrokkenheid en
aparte instrumenten worden ontwikkeld om inwoners, buurtverenigingen of
organisaties te betrekken en te engageren in het klimaatbeleid.
Het klimaatbeleid heeft in alle acties en projecten aandacht voor sociale
aspecten en de impact van klimaatmaatregelen op maatschappelijk
kwetsbaren.

Indicator
Acties

Aantal bewoners bereikt via projecten en initiatieven
•
•

Aandacht voor een inclusief klimaatbeleid
Aandacht voor een participatieve werking
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Timing

2021

MJP

D13: Leuven, stad met een performante organisatie, kwaliteitsvolle
dienstverlening en krachtig bestuur.
Actieprogramma 36: Krachtig besturen uitgaande van gedragenheid,
samenwerking, beleidsparticipatie en co-creatie.
Actie 159: Met een breed instrumentarium inzetten op innovatieve stadsbrede
beleidsparticipatie en -evaluatie.

SDG

SDG16

Link Roadmap

Programma 11

Werf 73, 75, 76

Omschrijving
•

•

•
•

De stad heeft in het klimaatbeleid aandacht voor alle doelgroepen en waakt erover dat
acties kwetsbaren in de samenleving ondersteunen en niet uitsluiten. Daarom zullen alle
klimaatacties die door de stad uitgewerkt worden of ondersteund worden aandacht
hebben voor deze inclusiviteit en zullen aparte trajecten opgezet worden indien nodig.
De stad stelt participatie centraal in het beleid en werkt acties uit die inwoners betrekken
bij het beleid. Via kom op voor je wijk, maak het mee of bv samenwerken in coöperaties
kunnen bewoners betrokken worden.
De afdeling duurzaamheid ondersteunt alle diensten in bewonersprojecten ,
De uitwerking van het klimaatbeleid zoals hieronder beschreven in de verschillende
thema’s gebeurt vaak samen met partners of in netwerkverbanden waarbij heel wat
bottom-up projecten ondersteund worden. Op deze manier is een verregaande
participatie mogelijk.
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Eigen patrimonium
Doelstelling
De stad stelt de klimaatneutraliteit van het eigen patrimonium centraal en streeft dus maximaal naar
de bouw van klimaatneutrale nieuwbouw en maximaliseert de inspanningen om renovaties
energiezuinig te maken. Het stadspatrimonium is echter zeer divers: van bijna klimaatneutrale
nieuwbouwprojecten tot minder energetische bestaande gebouwen, van minder waardevol tot
beschermd patrimonium, van hedendaagse tot erfgoedgebouwen, van druk bezette tot leegstaande
gebouwen (wachtende op herbestemming en/of restauraties/renovatie), van sportfuncties tot
kantoorfuncties, van wooninvullingen tot culturele invullingen, van sociale doeleinden tot commerciële
doeleinden, … Ook is het beheer van het patrimonium nog niet gecentraliseerd. Zo is het wenselijk om
de klimaatambities te laten gelden voor de hele “Groep Leuven”. Zo is, na de reorganisatie een meer
intense samenwerking gestart met Zorg Leuven en is het ook wenselijk om de projecten en acties niet
alleen te beperken tot stad Leuven maar ook toe te passen in de autonome gemeentebedrijven of
sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit proces is nog verre van afgerond.
De ambitie voor ogen houden om het volledige stadspatrimonium op korte termijn energiepositief te
krijgen, zou dan ook niet realistisch zijn. De stad ambieert echter wel om het eigen patrimonium
energiezuiniger te maken, rekening houdend met de randvoorwaarden ruimte, erfgoed, timing,
beschikbaarheid, budget, bestemming, onderhoud, … Deze ambitie heeft echter al vele jaren geleden
zijn opstart gekend, waarbij reeds vooruitstrevende duurzame keuzes werden gemaakt in ondertussen
al uitgevoerde en/of opgestarte projecten (in zowel renovaties, restauraties als nieuwbouw).
De meerkost voor het klimaatneutraal maken van het volledige gebouwenpark van de stad is dan ook
van die grootteorde dat dit op korte termijn niet realistisch is. Bovendien zal dit voor een aandeel van
het beschermd patrimonium, moeilijk realiseerbaar zijn, ongeacht de kostprijs. Het huidige voorstel
(beleidsnota) van de Vlaamse gemeenschap is om publieke gebouwen tegen 2040 klimaatneutraal te
hebben. Zelfs om die mijlpaal te halen, zal dit een enorme jaarlijkse investering vergen voor de komende
20 jaar. Maar des te langer we dit uitstellen, des te hoger de (jaarlijkse) kosten zullen zijn. Voorzichtige
ramingen geven een zuivere meerkost aan energie-investeringen voor het klimaatneutraal maken van
ons gebouwenpark van 600 euro/m² voor niet-erfgoed-gebouwen en 1200 euro/m² voor
erfgoedgebouwen, wat gespreid over 20 jaar een aanzienlijke kost voor de stad zal betekenen. Hierbij
moet ook rekening gehouden worden dat deze kost meestal niet ‘an sich’ alleen kan gemaakt worden,
maar vaak wel moet kaderen in grotere werken, en als EXTRA moet geteld worden.
De stad moet in eerste instantie echter een zeer duidelijk en gedetailleerd overzicht krijgen van haar
volledige gebouwpatrimonium en de (energetische) staat ervan. Dit kan verder bouwend zijn op de
reeds beschikbare gegevens uit een studie van 2013. Wanneer dat overzicht er is, kunnen er bijkomende
analyses gemaakt worden en eventueel een volledig energetisch masterplan (startend met
energiezorgplan, gevolgd door een patrimoniumbeleidsplan).
De stad wil echter vermijden dat het stopt met het in kaart brengen van het stadspatrimonium, maar
wenst dit ook te combineren met voldoende monitoring en opvolging, zodat doordachte keuzes kunnen
gemaakt worden. Keuzes enerzijds omtrent technische ingrepen i.k.v. duurzaamheid, maar anderzijds
ook naar strategische overwegingen toe omtrent herlocalisering, nieuwbouw, erfgoed, ...
Volgens de stad ligt duurzaamheid van het stadspatrimonium ook niet enkel in het ‘energetische’
verhaal, maar zal het een totale afweging zijn van verschillende aspecten. De uitdaging voor de stad
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omtrent het ‘verduurzamen’ van het stadspatrimonium ligt hem er dan ook in om compromissen en
opportuniteiten te zoeken rond duurzaamheid die zich niet focussen op één aspect, maar in een breder
kader worden bekeken: dit gaat van technische ingrepen tot energetische ontwerpkeuzes, deelgebruik,
circulariteit, urban mining, duurzame energieproductie, hernieuwbare energie (niet enkel
zonnepanelen), ontharding, waterrecuperatie, … maar ook over onderhoudsvriendelijk ontwerp,
inbouwen van aanpasbaarheid en omkeerbaarheid. Dit zit ook vervat in de term dynamisch bouwen. Dit
zal nu weinig invloed hebben, maar zorgt ervoor dat op lange termijn de aanpassingswerken aan nieuwe
functies zal verminderen en ook de afvalstromen sterk zullen verminderen. Hierbij wordt tijdens de
oprichting van een gebouw al gekeken wordt naar de ontmanteling.
Tot slot wenst de stad ook te streven naar een goede synergie tussen verschillende beleidskeuzes. Zo
zal duurzaamheid evenzeer in verhouding/perspectief moeten bekeken worden met/van
toegankelijkheid, erfgoed, bestemming (behoefte, wettelijk toegelaten, deelgebruik, opportuniteiten,
…), mobiliteit, sociale aspecten, budget, timing, …
Zo is een groot deel van het patrimonium van stad Leuven ook erfgoed, waarbij het erfgoedbeleid op
zich al duurzaam is. Ook al is het ‘meten’ van de duurzaamheid van het erfgoed niet evident, deze
projecten zijn sowieso al een grote bijdrage aan een duurzame samenleving:
•
•

gebouwen die al eeuwen bestaan en opnieuw herbestemd worden
waarvan de materialen vaak zeer kwalitatief zijn, meestal gebouwd met kalk als bindmiddel
of opgetrokken zijn uit kalksteen, …
• plekken van samenkomst en verbinding
Alleen zijn deze gebouwen minder evident om klimaatneutraal te maken. Daarbovenop is het voor de
waardevolle panden niet enkel zinvol naar de staat van de gebouwen te kijken, maar juist een perfecte
match te vinden tussen gebruiker en gebouw om zo teveel zinloze verbouwingen en leegstand te
vermijden.
De stad wenst duurzaamheid, energie en klimaatacties niet langer als extra aspecten tijdens projecten
te bekijken, maar streeft naar een omslag in het beleid en het beheer van het patrimonium waarbij
duurzaamheid in de breedste zin een basisvereiste en een vanzelfsprekendheid wordt. Door
duurzaamheid integraal deel uit te laten maken van een proactief beleid, met een concrete visie op
korte, middellange en lange termijn voor het patrimonium en een globale aanpak in elk dossier, worden
mensen en middelen het meest efficiënt ingezet en wordt het verduurzamen van het patrimonium niet
langer een extra (doen wat kan), maar maakt het integraal deel uit van het beleid (doen wat moet).
Tegelijk evolueert het patrimonium mee volgens de noden van de stad en haar bevolking en
verduurzaamt het gaandeweg op organische wijze.

Maatregelen en acties
Opmaken energiezorgplan
Eigenaar

DFB – studiedienst gebouwen
(aanspreekpunt ingenieur-gebouwtechnieken Philippe Cypers)

Betrokken

DFB – gebouwenbeheer, RO – afdeling duurzaamheidsbeleid en afdeling
ruimte en onroerend erfgoed, autonome gemeentebedrijven
+ in samenspraak met AGSL, AGM en ZorgLeuven (idealiter één
energiezorgplan)
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Ambitie

Op korte termijn een eerste analyse van het patrimonium (laten) maken,
voornamelijk gericht op energetisch vlak, vertrekkende vanuit eenvoudig
beschikbare of verkrijgbare gegevens en waaruit vrij snel een aantal concrete
projecten gedefinieerd kunnen worden waarmee al aan de slag gegaan kan
worden zonder het risico toekomstige lock-ins te creëren.
Onder meer vanuit dit Energiezorgplan zal de verdere noodzaak tot uitdieping
kunnen gedefinieerd worden in de aanloop naar een breder en dieper
uitgewerkt patrimoniumbeleidsplan (zie actie patrimoniumbeleidsplan).

Indicator

•
•
•
•

personeel voor vrijgemaakt voor input + permanente opvolging
aantal gebouwen gescreend
Energiezorgplan afgewerkt
concrete potentiële projecten gedefinieerd

Acties

•
•
•
•
•
•
•

kaderovereenkomst met Fluvius goedkeuren en tekenen
overleg met Fluvius
info verzamelen voor Energiezorgplan
begeleiding Fluvius bij gebouwbezoeken
opmaak Energiezorgplan
analyse Energiezorgplan
aftoetsen van geplande en lopende projecten aan Energiezorgplan en
waar nodig bijsturen
selectie van concrete acties uit het Energiezorgplan

•
Timing

2020 + 2021

MJP

D13: Performante organisatie, kwaliteitsvolle dienstverlening en krachtig
bestuur
Actieprogramma 49: Stadsgebouwen worden op hedendaagse wijze duurzaam, toegankelijk, veilig, multifunctioneel, technologisch uitgerust onderhouden en beheerd
Actie 174: Verdere ontwikkeling van een patrimoniumsbeleidsplan voor een
lange termijnvisie op stadsgebouwen en de optimalisatie van de huisvesting
van de verschillende diensten

SDG

SDG09

Link roadmap

Programma 2, 3

Werf8, 12, 18

Omschrijving
•

•

In het licht van de Leuven 2030, de Roadmap 2025|2035|2050 en het nieuwe
klimaatactieplan staan stad Leuven en bij uitbreiding groep Leuven voor de grote uitdaging
om het energieverbruik van het eigen patrimonium omlaag en de duurzaamheid ervan
omhoog te krijgen. Tegelijkertijd moet het patrimonium mee evolueren met de noden van
burgers, stadsdiensten en overige gebruikers in een snel veranderende maatschappij.
De stad Leuven streeft daarbij naar een integraal patrimoniumbeleidsplan waarbij
duurzaamheid in de breedste zin een basisvereiste en een vanzelfsprekendheid wordt. Door
duurzaamheid integraal deel uit te laten maken van een proactief beleid, met een concrete
visie op korte, middellange en lange termijn en een holistische aanpak in elk dossier,
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•

•

•

•

worden mensen en middelen het meest efficiënt ingezet en wordt het verduurzamen van
het patrimonium niet langer iets extra (doen wat kan), maar maakt het integraal deel uit
van het beleid (doen wat moet). Tegelijk evolueert het patrimonium mee volgens de noden
van de stad en haar bevolking en verduurzaamt het gaandeweg op organische wijze.
Gezien de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden in voorbereiding van
een integraal patrimoniumbeleidsplan, wordt gestart met een ‘Energiezorgplan’ dat op
korte termijn opgesteld kan worden vanuit beperkte, eenvoudig beschikbare informatie en
een rondgang ter plaatse.
Het Energiezorgplan wordt in samenwerking met netbeheerder Fluvius opgemaakt, focust
zich voornamelijk op het energetische potentieel van de bestaande gebouwen en zal op
korte termijn reeds resulteren in concrete projectvoorstellen waarmee volgende, voor de
hand liggende stappen gezet kunnen worden richting duurzaamheid en waarbij er op gelet
wordt de toekomstige verduurzaming niet te hypothekeren door zogenaamde lock-ins.
Daardoor komt de focus ook veel meer te liggen op een integrale aanpak: het is van belang
dat de interactie tussen ingrepen op elkaar kan afgestemd worden (bv. dakisolatie,
verwarmingsnoden, …)
Mede door de ervaringen opgedaan met het Energiezorgplan en op basis van de resultaten
en aanbevelingen in dat plan, wordt de nood naar extra verfijning geanalyseerd en worden
de nodige stappen gezet, waaronder het vergaren van de nodige extra informatie, het
definiëren van de verdere verwachtingen en het uitschrijven van een overheidsopdracht
om de uitdieping naar een Patrimoniumbeleidsplan te doen wanneer dit niet in-house kan.

Opmaken patrimoniumsbeleidsplan
Eigenaar

DFB – studiedienst gebouwen
(aanspreekpunt ingenieur-gebouwtechnieken Philippe Cypers)

Betrokken

DFB – gebouwenbeheer, RO – afdeling duurzaamheid en afdeling ruimte en
onroerend erfgoed, autonome gemeentebedrijven

Ambitie

Een integraal beleidsplan voor het patrimonium van de stad Leuven uitwerken,
vertrekkende vanuit een analyse van de bestaande toestand en de noden nu
en in de toekomst en resulterend in een ‘roadmap patrimonium’ met duidelijk
gedefinieerde en meetbare doelen, mijlpalen, projecten en budgetten.
Een van de grote thema’s in dit plan zal het verduurzamen van het
patrimonium zijn, waarvan energie, klimaatadaptatie en duurzaam gebruik van
materialen de belangrijkste drivers zijn.
Dit patrimoniumbeleidsplan zorgt voor een geïntegreerde aanpak van sites en
gebouwen en een efficiënte inzet van mensen en middelen.
Het zal een levend document zijn en de concretisering van de Roadmap
2025|2035|2050 voor het stadspatrimonium.
Het patrimoniumbeleidsplan wordt de toetssteen voor alle interne en externe
patrimoniumprojectvragen en de basis voor de communicatie hierover
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waardoor de aanpak voor alle betrokkenen duidelijk wordt en de gedragenheid
vergroot.
Indicator

•
•
•
•

Acties

•
•
•

personeel voor vrijgemaakt voor input + permanente opvolging
bestek opgemaakt voor screening stadspatrimonium
plan afgewerkt (van huidige toestand)
energetisch plan afgewerkt (met toekomstvisie)

analyse Energiezorgplan
analyse van verdere noden voor een Patrimoniumbeheersplan
keuze gemaakt of we het Patrimoniumbeheersplan laten maken (via
overheidsopdracht) of zelf maken
• (begeleiding) opmaak Patrimoniumbeheersplan
• informatie verzamelen voor Patrimoniumbeheersplan
• analyse Patrimoniumbeheersplan
• Patrimoniumbeheersplan communiceren en instellen als leidraad bij
ieder project en projectaanvraag
• permanente analyse, opvolging en bijsturing van het
Patrimoniumbeheersplan
2020 + 2021

Timing
MJP

D13: Performante organisatie, kwaliteitsvolle dienstverlening en krachtig
bestuur
Actieprogramma 49: Stadsgebouwen worden op hedendaagse wijze duurzaam, toegankelijk, veilig, multifunctioneel, technologisch uitgerust onderhouden en beheerd
Actie 174: Verdere ontwikkeling van een patrimoniumsbeleidsplan voor een
lange termijnvisie op stadsgebouwen en de optimalisatie van de huisvesting
van de verschillende diensten
D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad.
Actieprogramma 11: Resoluut werken aan een klimaatneutrale stad.
Actie 41: Inzetten op een duurzaam stadspatrimonium met energiezuinige
gebouwen en openbare verlichting.

SDG

SDG07 - SDG09 - SDG13

Link roadmap

Programma 2

Werf 8, 12

Omschrijving
•

In het licht van de Leuven 2030, de Roadmap 2025|2035|2050 en het nieuwe
klimaatactieplan staan stad Leuven en bij uitbreiding groep Leuven voor de grote uitdaging
om het energieverbruik van het eigen patrimonium omlaag en de duurzaamheid ervan
omhoog te krijgen. Tegelijkertijd moet het patrimonium mee evolueren met de noden van
burgers, stadsdiensten en overige gebruikers in een snel veranderende maatschappij.
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•

•

•

•

•

•
•
•
•

De stad Leuven streeft daarbij naar een integraal patrimoniumbeleidsplan waarbij
duurzaamheid in de breedste zin een basisvereiste en een vanzelfsprekendheid wordt. Door
duurzaamheid integraal deel uit te laten maken van een proactief beleid, met een concrete
visie op korte, middellange en lange termijn en een holistische aanpak in elk dossier,
worden mensen en middelen het meest efficiënt ingezet en wordt het verduurzamen van
het patrimonium niet langer iets extra (doen wat kan), maar maakt het integraal deel uit
van het beleid (doen wat moet). Tegelijk evolueert het patrimonium mee volgens de noden
van de stad en haar bevolking en verduurzaamt het gaandeweg op organische wijze.
Gezien de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden in voorbereiding van
een integraal patrimoniumbeleidsplan, wordt gestart met een ‘Energiezorgplan’ dat op
korte termijn opgesteld kan worden vanuit beperkte, eenvoudig beschikbare informatie (zie
actie Energiezorgplan).
Mede door de ervaringen opgedaan met het Energiezorgplan en op basis van de resultaten
en aanbevelingen in dat plan, kan de stap naar een integraal Patrimoniumbeleidsplan gezet
worden.
Stad Leuven werkt een integraal beleidsplan voor haar patrimonium uit. Er wordt
vertrokken vanuit een analyse van de bestaande toestand en van de noden nu, in de nabije
en in de verdere toekomst. Dit plan resulteert in een concrete ‘roadmap patrimonium’ met
duidelijk gedefinieerde projecten met hun ambities, en gekoppeld aan budgetten.
Een van de grote thema’s in dit plan zal het verduurzamen van het patrimonium zijn,
waarvan energie, klimaatadaptatie en duurzaam gebruik van materialen de belangrijkste
drivers zijn.
Dit patrimoniumbeleidsplan zorgt voor een geïntegreerde aanpak van sites en gebouwen
en een efficiënte inzet van mensen en middelen.
Het zal een levend document zijn en de concretisering van de Roadmap 2025|2035|2050
voor het stadspatrimonium.
Het patrimoniumbeleidsplan wordt de toetssteen voor alle interne en externe
patrimoniumprojectvragen.
Het patrimoniumbeleidsplan zal uitgebreid aandacht hebben voor de nodige
communicatie. Een duidelijk en goed uitgewerkt communicatieplan is cruciaal om alle
betrokken partijen in te lichten, maar ook en vooral om de noodzaak en de voordelen van
een lange-termijnoplossing duidelijk te maken en om de gedragenheid bij alle betrokkenen
te vergroten en te behouden doorheen het proces.

Duurzaamheidsprincipes integreren in workflow voor projecten stadsgebouwen
Eigenaar

DFB – studiedienst gebouwen
(aanspreekpunt afdelingshoofd Liesbet Veroeveren)

Betrokken

zowel interne als externe diensten

Ambitie

Een checklist (+ commitments) duurzaamheid opstellen die als leidraad
gebruikt wordt bij elk nieuw infrastructuurproject (zowel renovatie,
restauratie als nieuwbouw). Deze checklist (+ commitments) zal gebaseerd zijn
op bestaande duurzaamheidsmeters, aangevuld met specifieke overwegingen
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als bijvoorbeeld urban mining en eventueel overige parameters zoals welzijn,
…
De checklist zal een basistool zijn voor elk project en is een levend document,
steeds verfijnd met ervaringen uit voorgaande projecten en aangepast aan de
recente stand van de techniek.
bij elk nieuw gebouwinfrastructuurproject (zowel renovatie, restauratie als
nieuwbouw) een checklist inbouwen omtrent duurzaamheid, die mee
bepalend is voor de keuze van de procedure, de opmaak van het bestek, de
ontwerpkeuzes, het budget, de timing, …
Indicator

•
•
•
•
•

Acties

•
•
•
•

de checklist is opgemaakt
workflow aangevuld met de checklist
de checklist wordt algemeen gebruikt doorheen het traject van ieder
project
de checklist wordt algemeen gehanteerd bij rapportering (bv. telkens
bij agendering/toelichting van het project)
na ieder project evenals na het bestuderen van de huidige stand der
techniek wordt de checklist overlopen en waar nodig aangepast
checklist maken en integreren in workflow
bewustwording/inburgering van de checklist bij de betrokken
collega’s
kennis verruimen omtrent aanpasbaar, onderhoudsvriendelijk,
omkeerbaar, duurzaam, … ontwerpen
permanente opvolging/aanvulling van deze workflow

Timing

2020 – 2025 (permanent opvolgen/aanvullen)

MJP

Thema 2: Leuven, duurzaam, mobiel en leefbaar
D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad.
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 40: De stad versnelt en intensifieert de inspanningen op vlak van
duurzame energieproductie en hernieuwbare energie
Actie 41: De stad zet verder in op een duurzaam stadspatrimonium met
energiezuinige en multifunctionele stadsgebouwen en verduurzaamt de
openbare verlichting

SDG

SDG07 – SDG09 – SDG12

Link roadmap

Programma 2, 3

Werf 12, 15, 18

Omschrijving
•

•

Reeds verscheidene jaren worden er bij nieuw projecten van stadsgebouwen (zowel
renovaties, restauraties als nieuwbouw) duurzaamheidskeuzes weloverwogen gekozen en
geïmplementeerd in het bestek, ontwerp en procedure
De intentie is om dit in de komende jaren meer gestructureerd aan te pakken, zodat
zichtbaar is waarom en wanneer bepaalde keuzes werden gemaakt
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•

•

•

•

•

•

Het voorstel is om dit mee te integreren in de workflow van infrastructuurprojecten,
dewelke bestudeerd/opgevolgd/begeleid worden door DFB (startend met de workflow van
studiedienst gebouwen)
Zo kunnen de volgende duurzaamheidsprincipes (idealiter gedefinieerd via bepaalde
ambitieniveaus en/of minimale drempels) onderwerp maken van deze voorstudie, om dan
nadien te kunnen implementeren bij uitvoering en beheer:
o Urban Mining
o Aanpasbaar, onderhoudsvriendelijk, omkeerbaar, duurzaam, … ontwerpen en
energetische ontwerpkeuzes
o Hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen, warmtepompen, warmtenetten, …)
o Duurzame energieproductie
o Isolatiekeuzes
o Waterrecuperatie
o Monitoring
o Deelgebruik
o Haalbaarheid gebruik circulaire materialen
o Technics as a service/comfort as a service (bv. LAAS) - wenselijk ? / lessons learned
zullen belangrijk zijn
o …
Daarnaast worden er in de voorstudie (+ nadien in uitvoering en beheer) er ook andere
thema’s onderzocht, zoals:
o Brandveiligheid
o Toegankelijkheid
o Mobiliteit
o Erfgoed
o Vergunningen/bouwen, …
Mogelijke tools hierbij zijn checklisten (bv. checklist circulair bouwen) en/of
intakeformulieren (bv. intakeformulier data/ICT), maar veeleer zal dit bestaan uit overleg
met de desbetreffende diensten/instanties = doel is om één checklist te bekomen, die
allesomvattend is en in overleg met de betreffende instanties en diensten is opgemaakt en
zal ingevuld worden
De intentie in dit klimaatactieplan is dus om bij alle projecten omtrent stadsgebouwen de
duurzaamheidskeuzes van bij de start van het project een grote rol te laten spelen en
synergiën, opportuniteiten en compromissen te zoeken/bereiken met de andere
thema’s/keuzes
Niettegenstaande deze ambitie, zijn er de voorbije jaren ook reeds bepaalde
duurzaamheidsprincipes als standaard aangehouden:
o Onderzoek naar hernieuwbare energie
o Het systematisch toepassen van duurzame energiebronnen
o LED-verlichting en relighting
o Waterrecuperatie, …
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Monitoring en optimalisatie van de gebouwbeheersystemen in stadsgebouwen
Eigenaar

DFB – studiedienst gebouwen (aanspreekpunt ingenieur-gebouwtechnieken
Philippe Cypers)

Betrokken

DFB – gebouwenbeheer, RO – afdeling duurzaamheid, autonome
gemeentebedrijven, Kerkfabrieken, eventueel andere aan de stad gelinkte
entiteiten, …

Ambitie

De stad wenst de bestaande gebouwbeheersystemen (GBS) in kaart te
brengen en voor elk GBS te bekijken welke parameters interessant zijn om te
monitoren. Op basis hiervan kan de stad voor interessante data tijdelijke of
permanente loggings opzetten en de data analyseren wanneer dit opportuun
is (permanent, bij opmaak van het Energiezorgplan, bij opmaak van het
Patrimoniumbeheersplan, bij voorbereiding van een project, bij vragen, …). Uit
analyse van deze gegevens kan de noodzaak tot bijsturing of aanpassing van
de GBS’en, bijvoorbeeld met het oog op het besparen van energie en/of het
verbeteren van het comfort, bepaald worden. Dit bijsturen of aanpassen van
het GBS zal geval per geval bekeken worden. Dit kan gaan van een aanpassing
in en/of van het systeem zelf, tot het bijkomend installeren van een
corrigerende software-laag op basis van artificiële intelligentie.

Indicator

•
•
•
•
•
•

Timing

personeel vrijgemaakt voor opvolging
percentage gebouwbeheersystemen gescreend
loggings opgezet
data geanalyseerd
gebouwbeheersystemen OK bevonden of bijgestuurd
overzicht maken van alle gebouwbeheersystemen in de
gebouwen, waarbij bekeken wordt welke parameters interessant
zijn om te monitoren
• voor interessante data tijdelijke of permanente loggings opzetten
• data analyseren
• per gebouw analyseren welke aanpassingen aan het
gebouwbeheersysteem dienen te gebeuren
• aanpassingen (laten) uitvoeren door eigen diensten en/of Cofely
en indien nodig opdracht uitschrijven voor aanpassingen door
derden
2020 – 2025 (permanent opvolgen/verbeteren)

MJP

Thema 2: Leuven, duurzaam, mobiel en leefbaar

Acties

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad.
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 41: De stad zet verder in op een duurzaam stadspatrimonium met
energiezuinige en multifunctionele stadsgebouwen en verduurzaamt de
openbare verlichting
SDG

SDG07 – SDG09 – SDG12

Link roadmap

Programma 2

Werf 15, 16
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Omschrijving
•

•

•
•

•

•

•

De stad Leuven heeft in meerdere gebouwen een gebouwbeheersysteem dat aan de hand
van ingelezen data uit allerlei sensoren en technische installaties, de technische installaties
regelt en stuurt om het gevraagde comfort in het gebouw te verzekeren en dit mits een zo
laag mogelijk energieverbruik.
Dit zijn vaak zeer uitgebreide systemen, waaraan in de loop der jaren af en toe iets
aangepast of bijgestuurd werd en dit vaak niet meer optimaal werken in die zin dat het
comfort beter zou kunnen en/of het energieverbruik potentieel lager kan zijn.
Deze systemen hebben vaak de mogelijkheid om de data die ze inlezen te monitoren en
zelfs te loggen.
De stad wenst te identificeren welke data gemonitord kan worden, welke data momenteel
interessant is om te monitoren en eventueel te loggen en om deze monitoring en logging
uit te werken.
Deze data zal volgens noodzaak geanalyseerd worden (dit kan zijn permanent, in kader van
een project, in kader van het Energiezorgplan of het Patrimoniumbeleidsplan, bij vragen
van derden, …).
Vanuit de analyse kunnen verbeteringen aan de systemen, de technieken en/of de
regelingen geïdentificeerd en geïmplementeerd worden. Dit kan specifieke aanpassing zijn
of kaderen in een breder project.
Bijsturingen of aanpassingen aan het gebouwbeheersysteem zelf zullen geval per geval
bekeken worden. Dit kan gaan van een aanpassing in en/of van het systeem zelf, tot het
bijkomend installeren van een corrigerende software-laag op basis van artificiële
intelligentie.

Verdere uitbouw van het telemetriesysteem
Eigenaar

DFB – studiedienst gebouwen
(aanspreekpunt ingenieur-gebouwtechnieken Philippe Cypers)

Betrokken

DFB – gebouwenbeheer, RO – afdeling duurzaamheid, autonome
gemeentebedrijven

Ambitie

De stad wenst haar bestaande telemetriesysteem verder uit te breiden in de
breedte (uitrol over meerdere gebouwen) en in de diepte (analyse van de
energiestromen in een gebouw en installatie van tussentellers).
Stad Leuven heeft momenteel in een 40-tal van haar grootste gebouwen een
telemetriesysteem uitgerold waarbij de hoofdenergiemeters op kwartierbasis
worden gemonitord en gelogd. Op basis hiervan kan een zeer grondige analyse
van de verbruiken in de tijd gemaakt worden en kunnen anomalieën snel
gedetecteerd worden en de oorzaken verholpen.
Bovendien vormt dit soort data de basis voor het Energiezorgplan, voor de
opvolging van het werkelijke energieverbruik en het gedrag van een gebouw
en voor de studie en het ontwerp van aanpassingen en verbeteringen in
voorbereiding van projecten.

Indicator

•

personeel vrijgemaakt voor opvolging
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•
•

aantal gebouwen uitgerust met telemetrie (basistellers)
aantal gebouwen geanalyseerd: energiestromendiagram en
identificatie van interessante tussenmetingen
• aantal gebouwen tussentellers geïnstalleerd
• aantal gebouwen data geanalyseerd
• identificatie van aantal mogelijke ingrepen
Acties (mogelijk
• analyse van bestaand telemetriesysteem en opmaak planning
parallel)
verdere uitrol in gebouwen die nog geen telemetrie hebben
• opmaken van energiestromendiagrammen voor gebouwen waar
de basistellers reeds geïnstalleerd zijn
• identificatie en selectie van interessante extra tussentellers
• installatie van extra tussentellers in gebouwen
• analyse van telemetriegegevens
• detectie van mogelijkheden tot verbetering en initiatie van
verbeterprojecten, gekaderd in Energiezorgplan en/of
Patrimoniumbeheersplan
Timing
2020 – 2025 (permanent opvolgen/verbeteren)
MJP

Thema 2: Leuven, duurzaam, mobiel en leefbaar
D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad.
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 41: De stad zet verder in op een duurzaam stadspatrimonium met
energiezuinige en multifunctionele stadsgebouwen en verduurzaamt de
openbare verlichting

SDG

SDG07 – SDG09 – SDG12

Link roadmap

Programma 2

Werf 15

Omschrijving
•

•

•

•

Om zo gericht en efficiënt mogelijk opportuniteiten tot verbetering van het patrimonium te
kunnen identificeren en om deze ingrepen vervolgens uit te werken, is gedetailleerde
verbruiksdata, bij voorkeur op kwartierniveau, essentieel (meten is weten).
Daartoe heeft stad Leuven de voorbije jaren in haar grootste gebouwen een
telemetriesysteem uitgerold waarbij hoofdenergiemeters worden gemonitord en data op
kwartierbasis gelogd.
De stad wenst dit systeem verder uit te werken in de breedte (naar meerdere gebouwen),
en in de diepte (in een gebouw tussentellers plaatsen waardoor nog fijner geanalyseerd kan
worden hoe de energie doorheen het gebouw verdeeld wordt en waar en wanner de grote
verbruiken zich voordoen).
Hiertoe zal in eerste instantie in elk gebouw een telemetriesysteem geïnstalleerd worden
dat hoofdtellers voor elektriciteit, gas en water logt, om verder per gebouw een energiestromendiagram op te stellen dat toelaat te identificeren hoe de energie door het gebouw
verdeeld wordt en waar het interessant is om extra tussenmeters te plaatsen. Met deze
tussenmeters kan bv. de efficiëntie van een verwarmingssysteem bepaald worden.
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•

Deze data kan, gecombineerd met deze uit de gebouwbeheersystemen, een zeer goed
inzicht bieden in het gedrag van een gebouw en haar technische installaties en in de
mogelijkheden om de regeling en/of de technieken bij te sturen of aan te passen (zie ook
de actie i.v.m. de gebouwbeheersystemen). Eventueel kan data uit de
gebouwbeheersystemen of van specifieke technieken mee ingelezen worden in het
telemetriesysteem.

Efficiënt ruimtegebruik nastreven
Eigenaar

DFB – studiedienst gebouwen (aanspreekpunt specialist ruimteoptimalisatie
en openbare veiligheid Joyce Mattens)
i.s.m.
AGSL – vastgoed (aanspreekpunt An Schroeders)

Betrokken

zowel interne als externe diensten

Ambitie

De stad wenst een efficiënt ruimtegebruik na te streven, waarbij zowel wordt
gekeken naar de staat van de gebouwen als naar de haalbaarheid in
onderhoud en beheer, waarbij vraag en aanbod tegenover elkaar afgewogen
wordt. In eerste instantie heeft de stad deze ambitie over zijn eigen
stadspatrimonium, bij uitbreiding wenst men ook de externe partners erbij te
betrekken.

Indicator

•

Timing

het bestaan van een efficiënte werkwijze om te kunnen
antwoorden op ruimtevragen (zowel intern als extern)
• ruimtedelen: bij 100% van de gebouwinfrastructuurprojecten
wordt in de voorstudie bekeken of deelgebruik van bepaalde
ruimtes mogelijk/aangewezen is
• het bestaan van een platform waar vraag en aanbod aan ruimtes
stadsbreed zichtbaar is
• ruimterichtlijnen omtrent inrichting van werkplekken
• optimaliseren werkgroep ruimtevragen (bv. via database)
• bij elk strategisch infrastructuurproject stadsbreed bespreken
welke noden/opportuniteiten er zijn
• vraag en aanbod aan ruimtes stadsbreed zichtbaar maken (in
latere fase)
• opstellen ruimterichtlijnen voor werkplekken
2020 – 2025 (permanent – afhankelijk van noden/behoeften/vragen)

MJP

Thema 4: Leuven, bruisende stad met voor elk wat wils

Acties

D11: Leuven faciliteert en voorziet op efficiënte wijze in duurzame
infrastructuur
Actieprogramma 28: De stad stimuleert en voorziet in optimaal,
multifunctioneel en toegankelijk ruimtegebruik
Actie 119: De stad zet samen met partners in op optimaal en multifunctioneel
ruimtegebruik
Actie 120: De stad stimuleert tijdelijk gebruik van ruimte
SDG

SDG1103 (zowel voor A119 als voor A120)
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Link roadmap

Programma 4

Werf 20

Omschrijving
•

•

•

•

•
•

Het is niet haalbaar/betaalbaar/beheersbaar dat de stad voor alle organisaties
lokalen/gebouwen exclusief ter beschikking stelt
o Voor sporadische evenementen of gebruiken kan er steeds gezocht worden naar
mogelijkheden in de reeds beschikbare gebouwen (niet enkel van de stad, maar
ook van andere eigenaars), waarbij een goed overzicht van die ruimtes essentieel
is (kan zich dus later vertalen in een platform met vraag en aanbod aan ruimtes)
o Voor periodieke of langdurige noden van lokalen zal steeds beleidsmatig gekeken
worden of dit past binnen het kader enerzijds en of er gedeeld gebruik, synergiën
met andere organisaties, opportuniteiten, ... mogelijk zijn anderzijds: er zal dus
goed overwogen moeten worden of en hoe er op bepaalde noden/vragen kan
ingegaan worden (toelagen ?, ruimtedelen mogelijk ?, partners zoeken ?, ...)
waarbij de wijkmanagers als aanspreekpunt kunnen fungeren.
Dit enerzijds omdat de stad niet voor elke vereniging een exclusieve ruimte kan voorzien
(noch ruimtelijk, noch budgettair) en anderzijds omdat het voorzien van lokalen voor
initiatieven niet louter een kwestie is van 'ruimte' (met alle aspecten rond het gebouw an
sich), maar ook van beleid, beheer, budget, mobiliteit, ruimtelijke aspecten, deelgebruik, ...
De stad heeft hierin al stappen ondernomen en het past binnen de visie om mee te zoeken
naar beschikbare ruimtes: zo heeft ze ook de intentie om een masterplan uit te werken
waarbij infrastructuur en behoeften worden gekoppeld op niveau van de gehele stad (met
oog op optimaal en multifunctioneel ruimtegebruik)
Bij projecten zelf ambieert de stad om bij elk nieuw gebouwinfrastructuurproject (zowel bij
renovatie, restauratie als nieuwbouw) in de voorstudie enerzijds te bekijken of deelgebruik
van bepaalde ruimtes mogelijk/aangewezen is en anderzijds of er een synergie/nood is aan
een bepaalde invullingen/bestemmingen, waarmee dan rekening kan gehouden worden bij
de ontwerpkeuzes
Daarnaast is het de intentie om voor interne ruimtevragen, grotendeels bestaande uit het
herindelen van werkplekken, ruimterichtlijnen op te stellen
En wordt er voor verbouwingen niet enkel gekeken naar de staat van de gebouwen te
kijken, maar juist een perfecte match te vinden tussen gebruiker en gebouw om zo teveel
zinloze verbouwingen en leegstand te vermijden. Dit geldt zeker ook voor waardevolle
gebouwen, zodat juiste keuzes gemaakt worden om ervoor te zorgen dat de gebouwen
zonder erfgoedwaardeverlies optimaal kunnen ingezet worden.

Toekomstambitie omtrent verduurzaming van het stadspatrimonium
De bovenstaande actiepunten omtrent het stadspatrimonium wenst de stad te verwezenlijken in de
legislatuur 2020 – 2025. Het is de bedoeling dat deze actiepunten d.m.v. een beredeneerde visie leiden
tot een standaardwerkwijze. Zo kunnen via het opstellen van een patrimoniumbeleidsplan, monitoring,
workflows, checklisten, … doordachte keuzes worden genomen omtrent duurzaamheid in het
stadspatrimonium. Dit klimaatactieplan zal zich ook uitpreken over de financiële implicaties, waarbij de
doelstelling zal zijn om een investeringstrajectplan voor de komende 15-20 jaar te krijgen om het
stadspatrimonium te verduurzamen tegen 2040. Dit wil echter niet zeggen dat gedurende die legislatuur
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niet actief wordt ingezet op verduurzaming van het stadspatrimonium, maar juist integendeel worden
mede dankzij bijsturing, doordachte keuzes en afwegingen al grote stappen gezet.
De volgende stappen zijn:
•

Het klimaatactieplan van 2020 – 2025 uitbreiden met nog meer klimaatacties, die dan kunnen
geëvalueerd worden met meer concrete indicatoren = dit komt eigenlijk overeen met het
uitvoeren van de voorgestelde acties in het patrimoniumbeleidsplan (zie eerder vermeld
actieplan).
Eigenaar

DFB – studiedienst gebouwen
(aanspreekpunt afdelingshoofd Liesbet Veroeveren)

Betrokken

zowel interne als externe diensten

Ambitie
+ indicator

Renovatie bestaande stadsgebouwen
• daling van het elektriciteitsverbruik met … % per m²
• daling van het energieverbruik voor verwarming met … % per m²
Nieuwe stadsgebouwen
•
•

vanaf 2025 bouwt de stad klimaatneutrale gebouwen
vanaf 2025 zijn circulaire materialen een belangrijk element in de
nieuwbouw van stadsgebouwen
Verduurzaming van de erfgoedgebouwen
•

•

Timing

intensieve samenwerking met dienst onroerend erfgoed, de
studiedienst gebouwen en alle betrokken actoren om het
duurzaamheidsaspect van het behoud van erfgoed te duiden en
om erfgoed maximaal te kunnen verduurzamen met behoud van
erfgoedwaarden
inzetten op het zoeken naar innovatieve oplossingen om de
energieprestatie van waardevolle gebouwen te verbeteren met
respect voor de erfgoedwaarden (met pilootprojecten in ons
eigen waardevol patrimonium)

2026 - 2031

MJP

•

SDG

…..

Link roadmap

Programma

Werf

Het klimaatactieplan van 2020 – 2025 uitbreiden met andere projecten omtrent duurzaam
patrimoniumbeleid, zoals
Eigenaar

DFB – studiedienst gebouwen
(aanspreekpunt afdelingshoofd Liesbet Veroeveren)

Betrokken

zowel interne als externe diensten
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Ambitie
+ indicator

•
•
•
•
•
•
•

Timing

verder aanvullen van Planon als centrale database voor
gebouwtechnieken en -onderdelen
opmaken van digitaal bewerkbare as-built plannen van alle
bestaande gebouwen
opstellen van digitaal bewerkbare as-built schema’s van alle
bestaande gebouwtechnieken
in orde stellen met alle keuringen (wegwerken opmerkingen op
keuringsverslagen)
testproject light as a service
testprojecten implementeren waarbij we nieuwe technieken
implementeren en analyseren wat dit opbrengt en wat beter kan
inzetten op het zoeken naar innovatieve oplossingen om de
energieprestatie van waardevolle gebouwen te verbeteren met
respect voor de erfgoedwaarden (met pilootprojecten in ons
eigen waardevol patrimonium)

2026 - 2031

MJP
SDG

…..

Link roadmap

Programma

Werf
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Andere CO₂-bronnen binnen de eigen
organisatie
Doelstelling
De stad ambieert de werking van de hele organisatie in te zetten om emissies uit publieke infrastructuur
te beperken en stemt de werking hierbij op af. De stad zet hierbij in op een duurzaam aankoopbeleid
binnen de eigen organisatie stad Leuven.

Maatregelen en acties
Verduurzamen openbare verlichting
Eigenaar

Studiedienst weg- en waterbeheer - Elke Rae

Betrokken

Afdeling economie en handel - Tim Guily (Smart Cities)

Ambitie

Tegen 2025 verbruikt de openbare verlichting 20 % minder elektriciteit.

Indicator

Verbruik per jaar

Acties

•
•

Opstellen van een masterplan
Uitvoeren van projecten

Timing

2025

MJP

D5 Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 41: De stad zet verder in op een duurzaam stadspatrimonium met
energiezuinige en multifunctionele stadsgebouwen en verduurzaamt de
openbare verlichting

SDG

SDG07 – SDG09 – SDG12

Link Roadmap
Omschrijving
•

•

Voor de daling van het verbruik voor openbare verlichting loopt een proces van
masterplanning. De stad werkt met de netwerkbeheerder samen aan individuele
projecten. Het implementeren van LED als energiezuinige verlichting is hierbij steeds het
gangbare.
Onderzocht wordt hoe het openbare verlichtingsnet slim kan aangestuurd worden en ook
andere functies kan opnemen in het klimaatbeleid (meten omgevingsfactoren via
sensoren,
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Gebruik groene stroom
Eigenaar

Data- en facilitair beheer - Dries Capelle

Betrokken

Andere facilitaire diensten binnen de Groep Leuven

Ambitie

Indicator
Acties

•
•

100 % groene stroom aangekocht
Verder inzetten op eigen productie van groene stroom en warmte
verhogen zoals opgenomen in het plan voor het eigen patrimonium

Productie hernieuwbare energie op stedelijke gebouwen
•
•

Aankopen groene stroom
Uitvoeren van projecten voor productie groene stroom en groene
warmte bv. toepassen van Wkk.

Timing

2020

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 41: De stad zet verder in op een duurzaam stadspatrimonium met
energiezuinige en multifunctionele stadsgebouwen en verduurzaamt de
openbare verlichting

SDG

SDC07 – SDG09 – SDG12

Link Roadmap

Programma 7

Werf 41

Omschrijving
•

•
•

De stad blijft 100 % groene stroom gebruiken en produceert zelf groene stroom op een
aantal belangrijke locaties. Hiervoor werkt de stad samen met organisaties en bedrijven
die burgerparticipatie in hun projecten toelaten.
Er wordt ook gekozen om waar mogelijk bv Zwembad Kessel-lo het gebruik van
warmtekrachtkoppeling toe te passen.
Er wordt meegewerkt aan het onderzoek naar gebruik van restwarmte en warmte en
koude netwerken.

Vergroenen van de verplaatsingen
Eigenaar

Wagenparkbeheerder -Arne Dessaer

Betrokken

Aankoopdienst, alle interne diensten met voertuigen

Ambitie

Personenwagens en kleine bestelwagens worden door elektrische vervangen
bij einde van de levensduur. Voor andere voertuigen wordt de best
beschikbare technologie die de operationele doelstellingen haalt aan te kopen.

Indicator

Aantal elektrische wagens, enkel euro 6 of hoger

Acties

Aankoop van meer milieuvriendelijke voertuigen
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Uitwerken van een duurzaam reisbeleid
Timing

2020

MJP

D13: Leuven, stad met een performante organisatie, kwaliteitsvolle
dienstverlening en krachtig bestuur.
Actieprogramma 38: Werken aan een performante, wendbare, efficiënte en
transparante organisatie.
Actie 168: Continu verbeteren van de interne werking van de stadsorganisatie.

SDG

SDG16

Link Roadmap

Programma 6

Werf 37, 38

Omschrijving
•

•

•

•

•

De stad faciliteert het personeel in het verduurzamen van dienstverplaatsingen via het ter
beschikking stellen van dienstfietsen of bakfietsen en communicatie en sensibilisatie
hierover.
We vergroenen het wagenpark maximaal. Voor de vervanging van de huidige voertuigen
maken we een onderscheid tussen personenwagens en kleine bestelwagens en de grote
bestelwagens. De eerste categorie wordt maximaal vervangen door elektrische voertuigen.
De grotere bestelwagens met groot laadvermogen of nood aan trekkende capaciteit zijn er
nu geen elektrische varianten beschikbaar die de operationele doelstellingen kunnen
behalen. Hierbij wordt gekeken naar de minst vervuilende variant met steeds een oog voor
de ontwikkelingen op de markt.
Wat de vrachtwagens en machines betreft, opteren we steeds voor de minst vervuilende
variant om de operationele doelstellingen te kunnen behalen. In dit segment is er een zeer
trage vooruitgang in technologie die op grote schaal beschikbaar is.
De stad Leuven lanceert een kader voor duurzaam reisbeleid. Daarmee wil de stad de
dienstverplaatsingen van stadspersoneel en -mandatarissen verduurzamen en zo de CO₂uitstoot van haar dienstreizen verkleinen. De stad, zorgt voor technologieën die
verplaatsingen kunnen vermijden (teleconference, skype, …), gaat maximaal voor
dienstverplaatsingen met trein of bus en voert een CO₂-compensatie voor vliegreizen in

Circulaire en duurzame materialen
Eigenaar

Aankoopdienst - Anja Severeyns

Betrokken

Jessie Vancouwenberghe, SWW, afdelingshoofden, klimaatteam

Ambitie

Het aankoopbeleid wil de impact op het klimaat minimaliseren en wil
innovatieve methodieken inzake circulaire economie en duurzame producten
de consumptie van de stad verder verduurzamen

Indicator

Aantal aankopen met duurzaamheidscriteria

Acties

•
•

Aankoop milieuverantwoorde producten
Product-dienstsystemen
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•

Circulaire materialen

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 13: Stimuleren van duurzame consumptie en ontwikkelen
van een strategie voor circulaire ecomomie.
Actie 46: Stimuleren van circulaire economie en duurzame consumptie met
verantwoorde materialen.

SDG

SDG1106 – SDG12 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 9

Werf 53, 58

Omschrijving
•

De stad zet in op de aankoop van duurzame materialen voor de eigen stadswerking. Zowel
de producten die de centrale aankoopdienst (onderhoudsproducten, papierwaren,
arbeidskledij,…) gekocht worden als producten die door de verschillende diensten gekocht
worden. Hierbij zetten de stad ook maximaal in op het gebruik van circulaire materialen.
De stad onderbouwt de beslissingen aan de hand van labels, normen en certificaten, ISO normen, cradle-to-cradle, Ecolabel, doseersystemen, materiaalkeuze, verpakking,
mogelijkheden rond afvalbeheer, Oekotex-100, …
De centrale aankoopdienst begeleidt de verschillende diensten en zal op maat van elk
dossier meedenken en adviseren hoe de behoeftes van de diensten optimaal ingevuld
kunnen worden op een maatschappelijk verantwoorde manier. Belangrijk hierbij is de
meetbaarheid van de producten/initiatieven die de inschrijvers voorleggen in hun offerte.
Er wordt dossierafhankelijk en in de mate van het mogelijke rekening gehouden met
relevante duurzaamheidsaspecten, zoals bv.:
o Labels, normen en certificaten: FSC, PEFC, ISO-normen, Cradle-to-Cradle, gebruik
van hernieuwbare energie, milieuvriendelijke inkten, Fairtrade, Ecolabel, …
o Materiaalkeuze, doseersystemen, …
o Onderhoud voor verlenging van de levensduur
o Contractvormen waarbij leveranciers eigenaar blijven van hun product (productdienst systemen zoals licht in plaats van lampen)
o Ecodesign: integratie van milieuaspecten in de ontwerpfase van een product,
makkelijke demonteerbaarheid van producten om scheiding van
materiaalstromen na de levensduur te maximaliseren
o Keuze voor hoogwaardige kwaliteit grondstoffen om een duurzaam gebruik te
stimuleren
o Mogelijkheden rond afvalbeheer
o Mogelijkheden rond end-of-life

•

De stad stelt gebouwen ter beschikking voor urban mining-projecten en tracht gebruik te
maken van circulaire bouwmaterialen in het patrimonium. Via C-bouwers zal de stad een
pilootproject uitvoeren.
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•

De stad zal ernaar streven om de bij de (her)aanleg van het openbaar domein vrijgekomen
materialen terug in de kringloop te brengen via hoogwaardig gebruik ervan.

Duurzame stadsontwikkeling
Doelstelling
Stad Leuven heeft, samen met heel wat partners, het stadsbrede project Leuven Klimaatneutraal 2030
als vlaggenschip voor de gemeenschap. De stad wil als lokale overheid samen met bedrijven, instellingen
en inwoners acties ondernemen op het vlak van gebouwen en energie, mobiliteit, groen en consumptie
die Leuven tot een klimaatneutrale stad laten evolueren. De stad wil toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen realiseren in overeenstemming deze ambitie.
De stad neemt in het klimaatbeleid niet alleen het hele energie-aspect op maar bekijkt ook de totale
duurzaamheid, waarbij de impact van materialengebruik of -herbruik, het behoud van erfgoed in het
duurzaamheidsbeleid, hermodulering, het energieconcept, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie
enzovoort meegenomen worden
Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling wordt een geschikte methodiek uitgewerkt (masterplan
met duurzaamheidsmeter, haalbaarheidsstudie, uitwerken stedelijke reglementering) om de grote
maar ook de kleinere projecten te verduurzamen.
Met deze aanpak willen we dat de initiatiefnemer kan aantonen hoe de ontwikkeling van deze site kan
leiden tot een klimaatneutrale wijk, waarbij de netto CO2 uitstoot dus verwaarloosbaar is. Daarnaast
wordt binnen het klimaatbeleid ook aan adaptatie gewerkt waarbij de ruimtelijke ontwikkelingen
klimaatrobuust zijn.

Maatregelen en acties
Duurzaamheidskader
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid - Geert Vanhorebeek

Betrokken

Afdeling Ruimte en Onroerend Erfgoed, SWW, afd. Groenbeheer,

Ambitie

De stedelijke ontwikkelingen waarbij de stad via RUP, realisatieconvenant of
masterplan betrokken is zijn toonbeelden van klimaatneutrale projecten.

Indicator

Aandeel hernieuwbare energie, E-peil BAF, waterneutraliteit en projecten
rond duurzame mobiliteit in stadsontwikkelingsprojecten

Acties

•
•

Opmaak kader duurzame stadsontwikkeling met impactberekening,
ruimtelijke energieplanning.
Verstrenging reglementering en begeleidende instrumenten
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Timing

2022

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 39: De stad streeft naar klimaatneutrale woningen en gebouwen.
Actieprogramma 12: De stad is een voorbeeld op vlak van klimaatadaptatie
Actie 42: Met een klimaatadaptatiestrategie inzetten op onder meer
ontharding en vergroening.

SDG

SDG06 - SDG09 - - SDG1105 – SDG1107 - SDG13 - SDG14

Link Roadmap

Programma 3

Werf 17, 18, 19

Omschrijving
•

•

•

•

•

De stad stelt een methodiek op om stadsontwikkelingsprojecten, maar ook steeds meer
om de kleinere bouwprojecten te verduurzamen tot een standaard die klimaatneutraal is,
vanuit een reflex van circulair bouwen. Een duurzaamheidskader en planmatige opvolging
van de projecten met alle betrokken diensten en actoren is nodig. Dit duurzaamheidskader
wordt opgemaakt door het klimaatteam en zal bouwen op de werking die er momenteel is
en bv via masterplanning of realisatieconvenanten inzet op mitigatie en adaptatie. Bij deze
projecten wordt via stuurgroepen of andere overlegstructuren door alle betrokken
diensten samen ingezet op de verduurzaming. Hierbij worden instrumenten als de
duurzaamheidsmeter gebruikt als leidraad.
Waar mogelijk leggen we verstrengde eisen rond energie, selectief slopen of
materialengebruik en zorgen we voor een aanpassing van de algemene bouwverordening.
Gezien de ontwikkeling van grote naar kleinere projecten evolueert, waarbij vaak geen
masterplan of RUP nodig is of geen openbaar domein gecreëerd wordt is dit van groter
wordend belang. Aspecten die in de regelgeving aangepast worden gaan zowel rond
energie-efficiëntie, hernieuwbare energie (bv koppeling warmtenetwerken),
groennormen, parkeernormen enz, het opmaken van een materialenoogstkaart voor
circulaire materialen,...
In dit kader wordt een set van indicatoren voor impactberekening (vb. bespaarde
energie/bijkomende geïnstalleerde hernieuwbare energie, ontwikkeling van
parkeerruimte in daarvoor bestemde gebieden, ...) uitgewerkt.
De ruimtelijke energieplanning (zie doelstelling hernieuwbare energie) wordt is een
belangrijk instrument in het sturen van de stadsontwikkeling: energieconcepten worden
systematisch meegenomen in ruimtelijke planning om alle wijken in de toekomst
stelselmatig te kunnen verduurzamen. Via warmtezonering wordt duidelijk in welke
duurzame energiebronnen op welke locaties zo efficiënt mogelijk kan geïnvesteerd worden
(individuele eigenaars, collectieve investering, warmtenet, enzovoort) .
Via instrumenten als de retributieregeling voor de inname openbaar domein, het
toepassen van urban mining in gebouwen, het maken van samenwerkingsovereenkomsten
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met ontwikkelaars rond de materialenbank,... kan duurzame stadsontwikkeling
ondersteund of gestuurd worden.

Verduurzamen van ontwikkelingen van grote actoren of specifieke doelgroepen
Eigenaar

Dir. Ruimtelijke ontwikkeling - Veronique Charlier

Betrokken

Afdeling Duurzaamheid

Ambitie

Grote actoren zoals sociale huisvestingmaatschappijen en specifieke gebieden
zoals bedrijventerreinen worden met een gerichte aanpak ondersteund in een
verregaande transitie naar klimaatneutraliteit.

Indicator

Klimaatprestaties van sociale huisvestingsprojecten,
klimaatprojecten op bedrijventerreinen

Acties

•
•

Afsprakennota rond verduurzaming van sociale huisvesting
Samenwerking in projecten op bedrijventerreinen

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 39: De stad streeft naar klimaatneutrale woningen en gebouwen
Actieprogramma 12: De stad is een voorbeeld op vlak van klimaatadaptatie
Actie 42: Met een klimaatadaptatiestrategie inzetten op onder meer
ontharding en vergroening.

SDG

SDG07 – SDG10 – SDG13 – SDG17 - SDG06 - SDG09 - SDG1105 – SDG1107 SDG13 - SDG14

Link Roadmap

Programma 2

Werf 8,9 10

Omschrijving
•

•

•
•

De stad ondersteunt waar mogelijk sociale huisvestingsmaatschappijen en AGSL om
bijkomende middelen te verwerven voor investeringen in energieneutrale gebouwen.
Hiertoe wordt een duurzaamheidskader uitgewerkt of wordt een methodiek gezocht om
de verduurzaming aan te pakken.
De stad werkt samen met andere partners projecten uit om bedrijventerreinen te
verduurzamen, zowel wat energie, materialen, mobiliteit als klimaatadaptatie aangaat.
Projecten als Circuler worden ondersteund en opgevolgd om zo deze te sturen naar
actiegerichte projecten.
Nieuwe ontwikkelingen als Leuven noord moeten een uitgesproken klimaatneutraal zijn.
De stad werkt samen met partners en de energie coöperaties om de productie van
hernieuwbare energie op bedrijventerreinen te maximaliseren.
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(Residentiële) gebouwen
Doelstelling
De stad en partners bouwen samen het bestaande energiecoachproject om tot een volwaardige onestop-shop met een single-point-of-contact, klantenopvolgsysteem, een diversiteit aan ondersteuning
voor verschillende drempels en trajectbegeleiding op maat. We benaderen hierbij verschillende
doelgroepen op de meest gepaste manier. We vragen aan de Vlaamse overheid om deze one-stop-shop
ook te erkennen als energiehuis in Leuven. Deze one-stop-shop zal door de verschillende partners
samen bestuurd worden, en ook cocreatie met deze partners mogelijk maken. Mogelijks wordt hiervoor
een nieuwe juridische structuur in het leven geroepen.
De stad en partners bouwen samen het aanbod verder uit door samenwerkingen met verschillende
relevante sectoren aan te gaan. Zo wordt, aanvullend op de bestaande financieringsoplossingen, ook
voor de financiering van renovaties een aanbod voorzien. Hiervoor kan vanuit de stad (in samenwerking
met andere steden) een aanbod worden voorzien, maar ook oplossingen vanuit de financiële sector
kunnen aan het financieringspakket worden toegevoegd.
Voor Verenigingen voor mede-eigenaars (VME’s) wordt een specifiek begeleidingsaanbod ontwikkeld
om ook appartementsrenovaties te begeleiden en realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de
specifieke dynamiek binnen VME’s, de rol van de syndicus, de complexiteit bij veel
appartementenrenovaties,…
Binnen het energiehuis wordt niet enkel naar eigenaar-bewoners gekeken: de juiste benadering wordt
gezocht voor huurders, verhuurders, koteigenaars, studenten,… In het bijzonder wordt er werk gemaakt
van een compleet aanbod voor kwetsbare doelgroepen. Hier wordt duurzaam wonen de centrale
doelstelling. Niet enkel energie, maar de complete context van deze doelgroepen wordt in kaart
gebracht. Deze begeleiding gaat uit van minstens een intensieve interactie tussen de energiehuiswerking en het woonbeleid.
Naast een intensief en compleet aanbod voor individuele begeleiding van doelgroep, wordt ook een
methodiek voor wijkenergietransitie ontwikkeld.
De klemtoon van deze hele energiewerking zijn residentiële gebouwen. Toch is het ook noodzakelijk om
de doelgroep van het energiehuis uit te breiden en ook voor andere doelgroepen bij niet-residentiële
gebouwen die voor de stad minder op de radar stonden zoals horeca, handelaars, verenigingen, vrije
beroepen,… een aanbod uit te werken.

Maatregelen en acties
Uitbouw van een one-stop-shop (energiehuis)
Eigenaar

Dries Vleugels

Betrokken

Afdeling Duurzaamheid – dienst Wonen – diverse externe partners (o.a.
Dialoog vzw, IGO, Ruimtevaart, Minder = Meer, …)

Ambitie

•

Het energieverbruik in de residentiële sector daalt met 40 % tegen
2030
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•
•
•

Begeleiding op maat van 300 inwoners/jaar in 2021 tot 1.000
inwoners/jaar in 2025
Centraliseren van kennis & aanbod, in partnerschap met middenveld
en bouwsector
Aanbod voor andere doelgroepen wordt, waar zinvol, bij het
energiehuis ondergebracht.

Indicator

•
•
•

Verbruiksdata residentiële sector
Aantal begeleidingen (volgens klantenopvolgsysteem)
Naambekendheid energiehuis bij particulieren en professionals

Acties

•
•
•
•
•

Samenbrengen van partners
Opzetten van juridische structuur
Campagnes rond aanbod vanuit energiehuis
Financiering voor energiehuis zoeken en correct verdelen
Effectieve begeleidingen

Timing

2021 (operationele opstart) – 2022 (erkenning)

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 39: De stad streeft naar klimaatneutrale woningen en gebouwen

SDG

SDG07 – SDG10 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 1

Werf 1-2-3-6

Omschrijving
•

•

•

•

De stad brengt de verschillende partners samen om het bestaande aanbod naar en de
noden van diverse doelgroepen in kaart te brengen. Hierbij wordt de expertise van de
verschillende organisaties gevaloriseerd. Ook de aandachtspunten en gevoeligheden
worden in verschillende gesprekken op tafel gebracht.
Binnen de partners worden nieuwe samenwerkingen gezocht om processen en
begeleidingen beter op elkaar aan te laten sluiten. De bestaande lacunes worden
gedetecteerd en waar mogelijk op korte termijn opgevuld.
Parallel wordt onderzocht hoe en onder welke voorwaarden de samenwerking
gestructureerd kan worden en een one-stop-shop met aanbod voor verschillende
doelgroepen ontwikkeld kan worden. Hierbij richten we ons op kwalitatieve begeleiding en
een meer complete financiering van deze begeleiding. De stad tracht hierbij de partners te
ontzorgen. Deze one-stop-shop kan op termijn als energiehuis door de Vlaamse overheid
erkend worden. We zetten, indien nodig, een juridische structuur op om deze
samenwerking te faciliteren.
Binnen de one-stop-shop wordt het aanbod ook stelselmatig uitgebreid met oplossingen
die uit de markt worden aangeboden. Als partners kijken we hier kritisch, maar met open
blik naar. We trachten minstens aannemers en installateurs, maar daarnaast ook andere
professionals zoals architecten een expliciete plaats te geven in de klantenbegeleiding.
57

•

•

•

Om de samenwerking te faciliteren, de klantenbegeleiding te verbeteren, en makkelijk het
aanbod bij te kunnen sturen, voorziet de stad een gedeeld klantenopvolgsysteem. We
onderzoeken of hiervoor ook, op een GDPR-conforme bestaande databanken aan elkaar
kunnen gekoppeld worden.
Voor de energiehuis-werking wordt aanvullende financiering gezocht. De stad neemt
samen met partners het initiatief om financieringsbronnen op verschillende beleidsniveaus
maximaal te benutten. Waar het past binnen het stedelijke beleid en haalbaar is, voorziet
de stad ook in bijkomende middelen. De verworven middelen worden onder de partners
verdeeld op basis van het werk dat verricht wordt. De krachten van elke organisatie worden
maximaal ingezet.
Vanuit het energiehuis worden campagnes opgestart om het aanbod bij verschillende
doelgroepen bekend te maken. De stad voorziet hiervoor de nodige middelen en
ondersteuning. Ook kunnen rond specifieke acties (bvb: plaatsen van zonnepanelen)
campagnes opgezet worden. Ook infoavonden, webinars en andere worden voorzien.

Innovatieve financiering voor energierenovatie
Eigenaar

Dries Vleugels

Betrokken

Afdeling Duurzaamheid – Dienst Financiën – diverse externe partners (o.a.
IGO, Minder = Meer, …)

Ambitie

In Leuven is er een financieringsaanbod voor elke renovatie en doelgroep, en
waarvan deze doelgroepen op de hoogte zijn.

Indicator

•
•

Effectieve aanbod per doelgroep & gebouw
Aantal renovaties & financiering daarvan

Acties

•

Overzicht van bestaande financieringsmogelijkheden per type
gebouw, werken en doelgroep en oplijsten van lacunes hierin.
Zoeken naar bijkomende financieringsmogelijkheden vanuit hogere
overheden, de financiële sector en andere organisaties.
Stedelijk aanbod ter aanvulling van bestaande en nieuwe
financieringsmogelijkheden.
Stedelijke premies in functie van specifieke financieringsnoden.

•
•
•
Timing

7/2020 overzicht – 2023: compleet aanbod

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 39: De stad streeft naar klimaatneutrale woningen en gebouwen

SDG

SDG07 – SDG10 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 1, 11

werf 1, 71
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Omschrijving
•

•

•
•

We brengen de bestaande financieringsnoden en -mogelijkheden voor energierenovatie
per type gebouw, eigenaar en werken in kaart. We onderzoeken in welke mate het aanbod
gebruikt wordt, en hoe dit (nog meer) bekend gemaakt kan worden aan de doelgroepen
waarvoor het bedoeld is.
Voor elke combinatie van gebouw, eigenaar en type werk waar een nood is en aanbod
ontbreekt, onderzoeken we of we dit aanbod kunnen voorzien. We kijken hiervoor in de
eerste plaats naar bestaande fondsen en bevragen spelers uit de financiële sector. Vanuit
het energiehuis trachten we de randvoorwaarden te creëren om vraag en aanbod samen
te brengen. Waar geen oplossing mogelijk is, onderzoekt de stad of ze deze financiering
zelf kan voorzien.
We onderzoeken of innovatieve financieringsoplossingen mogelijk zijn voor bepaalde
combinaties van gebouw, eigenaar en werken (vb: subsidieretentie, CLT,…).
De stedelijke energiepremies worden herschreven in functie van de gedetecteerde
financieringsnoden bij specifieke doelgroepen. We trachten de budgetten maximaal in te
zetten voor de verhoging van de renovatiegraad, het verbeteren van de kwaliteit van
renovaties (vermijden van lock-ins, suboptimale of onvolledige oplossingen,…), het
ondersteunen van financieel zwakkere doelgroepen,…

Appartementsgebouwen
Eigenaar

Dries Vleugels

Betrokken

Afdeling Duurzaamheid – Dialoog vzw

Ambitie

De renovatiegraad van appartementsgebouwen wordt stelselmatig verhoogd.
Energetische aspecten vormen hierbij 1 geheel met de noodzakelijke
structurele en onderhoudswerken.

Indicator

•
•

Aantal begeleidingen van VME’s (volgens klantenopvolgsysteem)
Energieverbruik van appartementsgebouwen (Fluvius)

Acties

•

In kaart brengen van noden, drempels en oplossingen voor
kwaliteitsvolle appartementsrenovaties
Uitwerken en testen van een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod
Duurzame samenwerking met syndici
Campagnes rond het verduurzamen van appartementsgebouwen
Financiering voor begeleiding VME’s voorzien

•
•
•
•
Timing

9/2020 (test ondersteuningsaanbod) 2022 (begeleiding VME’s als onderdeel
van energiehuis-aanbod

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 39: De stad streeft naar klimaatneutrale woningen en gebouwen

SDG

SDG07 – SDG10 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 1

Werf 3-4
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Omschrijving
•

•
•

•
•
•

We brengen de noden, drempels en bestaande oplossingen voor (energetische)
appartementsrenovaties in kaart en werken een eerste begeleidingstraject uit (in
samenwerking met partners).
We testen dit begeleidingstraject en verbeteren daar waar nodig om maximale impact te
bereiken.
We trachten bestaande oplossingen voor woningen (voor begeleiding, technische
oplossingen, financiering, samenwerking met markt) waar mogelijk ook toegankelijk te
maken voor VME’s. Waar dit niet kan ontwikkelen we een flankerend aanbod.
We erkennen de sleutelrol van syndici en starten een duurzame samenwerking met hen
op.
We onderzoeken hoe en waar hernieuwbare energieproductie op appartementsgebouwen
mogelijk is, en stimuleren dit.
We rollen een campagne uit om het aanbod bekend te maken bij syndici, VME’s, eigenaars
en bewoners van appartementen.

Kwetsbare doelgroepen
Eigenaar

Dries Vleugels

Betrokken

Afdeling Duurzaamheid – Dienst Wonen – Directie Sociale Zaken – diverse
externe partners (o.a. Ruimtevaart, Minder = Meer, …)

Ambitie

Een compleet begeleidingsaanbod naar duurzame woonoplossingen voor
kwetsbare eigenaar-bewoners, huurders en verhuurders

Indicator

•
•
•

Aantal begeleidingen per doelgroep (volgens klantenopvolgsysteem)
Klanttevredenheid
Aantal klanten met structurele duurzame woonoplossingen (of
verhuuroplossingen)

Acties

•

In kaart brengen van noden, drempels en oplossingen voor
kwaliteitsvolle en duurzame woonoplossingen.
Een intensief begeleidingstraject opzetten dat vertrekt vanuit de 3
genoemde doelgroepen, en een integrale benadering voorziet.
Een structurele samenwerking opzetten tussen de betrokken
partners.
Financiering voor begeleiding van deze doelgroep voorzien.

•
•
•
Timing

2021

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 39: De stad streeft naar klimaatneutrale woningen en gebouwen

SDG

SDG07 – SDG10 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 1 - 12

P1: werf 5, P12: werf 76
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Omschrijving
•

•

•

In overleg met de bestaande partners worden de noden, drempels en oplossingen voor
verschillende doelgroepen in kaart gebracht. We brengen de opdrachten, kennis en
competenties van deze partners in kaart, en proberen deze te verbinden met elkaar. Waar
het kan, proberen we het bestaande aanbod beter op elkaar af te stemmen en te komen
tot een complete begeleiding van een klant.
We bouwen dit aanbod stap voor stap verder uit tot een intensieve begeleiding, waarbij
rekening wordt gehouden met een soms complexe (individuele en maatschappelijke)
context. In functie van dit aanbod wordt een structurele samenwerking tussen de partners
op gezet, al dan niet binnen het Leuvense Energiehuis.
Voor het complete begeleidingsaanbod wordt de nodige financiering gezocht bij
verschillende overheden, waar nodig aangevuld met stedelijke middelen.

Collectieve (wijk)renovaties
Eigenaar

Dries Vleugels - Ilse Premereur

Betrokken

Afdeling Duurzaamheid – Afdeling Ruimtelijk- en erfgoedbeleid – Afdeling
Bouwen, Wonen & Milieu,… – diverse externe partners (o.a. Climate KIC,
Dialoog vzw, …)

Ambitie

Een
energietransitie
(energetische
renovatie,
hernieuwbare
energieoplossingen en energiesystemen) realiseren op wijkniveau.

Indicator

•
•
•

Een zichtbaar experiment voor wijkenergietransitie
Energievraag- en aanbod in een specifieke wijk
Bredere transitie bereiken op wijkniveau (wonen, adaptatie,
mobiliteit,…)

Acties

•
•
•
•
•
•
•

Conceptualiseren van een wijkenergietransitie
Omzetten concept tot plan van aanpak
Parameters en selectiecriteria voor wijk + selectie
Participatie proces met wijk
Individuele begeleiding om participatiegraad te verhogen
Operationele uitrol wijkenergietransitie
Financiering voor projectcoördinatie, begeleiding en uitvoering
wijkenergietransitie

Timing

2020 (conceptualisering actieplan) - 2021 (selectie en start proces
operationele uitrol) - 2022/2023 (realisaties)

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 39: De stad streeft naar klimaatneutrale woningen en gebouwen

SDG

SDG07 – SDG10 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 1 - 7

werf 4, 40 - 47
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Omschrijving
•

•

•

•
•

•

•

•

In samenwerking met partners wordt het concept van een wijkenergietransitie breed
uitgewerkt, maar ook verfijnd. De bestuursnota “Baanbrekend Leuven” vormt de basis voor
dit concept.
Het concept wordt vertaald naar een concreet plan van aanpak. Hierbij worden
doelstellingen concreter gemaakt en opgedeeld in leerdoelen (experiment) en
operationele doelen (energiebesparing, investering, adaptieve wijk,…
Specifieke aandacht gaat naar het in kaart brengen van parameters die een wijk
kenmerken, en kunnen helpen om overzicht te brengen in de verschillende wijken in
Leuven. Het kan gaan om de gebouwenstructuur, samenstelling van bevolking (inkomens,
leeftijden,
grootte
van
huishoudens,…)
huuren
woonmarkt,
energietransitiemogelijkheden en opties voor collectieve oplossingen,…
Vanuit de verschillende parameters maar vooral op basis van de interesse van de bewoners
zelf, wordt een wijk geselecteerd. Hiervoor wordt mogelijks met een open oproep gewerkt.
Een participatief proces wordt opgestart waarbij de focus op de community en op de
transitie zelf ligt. We werken samen met de bewoners een toekomstvisie op de wijk op en
detecteren de opportuniteiten om daar naartoe te werken.
Om het voor elke bewoner mogelijk te maken om deel te nemen aan het proces, wordt
ook individuele begeleiding voorzien. Hierbij wordt gekeken naar de individuele drempels
van verschillende (groepen van) bewoners. Zo vermijden we uitsluiting van bepaalde
groepen in de klimaattransitie, en vergroten we de participatiegraad binnen de wijk.
Na de visieontwikkeling krijgt het proces ook operationeel vorm. We werken concrete
acties uit die binnen de bredere visie passen. Parallel worden ook grootschalige acties
uitgewerkt om de effectieve energietransitie te realiseren. Hiervoor is een samenwerking
tussen bewoners, eigenaars, stad en middenveld cruciaal. Ook de bouwsector en financiële
sector worden in de juiste fase betrokken in het proces.
Voor de coördinatie en begeleiding van het proces worden middelen voorzien. In de eerste
plaats wordt hiervoor naar de EIT (European Institute of Innovation & Technology)
gekeken. Ook voor de uitvoering van de werken worden financieringsoplossingen gezocht.
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Hernieuwbare energie
Doelstelling
Momenteel wordt er in Leuven nog maar weinig energie zelf opgewekt. Uit de
studie ‘energiekansenkaarten’ van VITO in opdracht van de Provincie Vlaams – Brabant blijkt dat voor
wat betreft de hernieuwbare elektriciteitsproductie slechts 2,1% van het totale elektriciteitsverbruik in
Leuven ook in Leuven wordt geproduceerd. Voor warmte is het 0,5% ten opzichte van de totale
warmtebehoefte.
We staan dus voor een enorme opgave. Naast acties die erop gericht zijn om het energieverbruik in
Leuven zoveel mogelijk te doen dalen, moeten we proberen de restromen, zoals bijvoorbeeld warmte
uit industriële processen, zoveel mogelijk te hergebruiken. De overige benodigde energie moet zoveel
mogelijk worden geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen. De stad wil de
inspanningen op vlak van duurzame energieproductie dan ook versnellen en intensifiëren.
Belangrijk uitgangspunt in deze energietransitie is dat de natuurlijke bronnen maximaal
gemeenschappelijk goed zijn. In hernieuwbare energieprojecten wordt gestreefd naar een aanzienlijk
aandeel rechtstreekse burgerparticipatie via coöperaties. Burgers moeten maximaal en rechtstreeks
kunnen participeren en investeren in hernieuwbare energie. Dit zal niet alleen het draagvlak rond
hernieuwbare energie versterken, maar dit komt ook de lokale economie en welvaart ten goede.

Maatregelen en acties
Het opmaken van een energiestrategie
Eigenaar

Afdeling duurzaamheid - Ilse Premereur

Betrokken

Afdeling Ruimte & Erfgoed

Ambitie

De stad ontwikkelt een strategie voor een transitie naar groene warmte en
elektriciteit.
Deze strategie heeft als doel om te komen tot een zorgvuldige keuze voor en
ruimtelijk inpassing van duurzame energieopwekking en de infrastructuur, die
nodig is voor de realisatie ervan.
Via het samenbrengen van inzicht in het energiepotentieel enerzijds, en de
verbruikersprofielen anderzijds, wil de stad komen tot een wijkgerichte
aanpak die bepaalt welke technologieën op welke plaats kunnen of moeten
ingezet worden, en hoe daarbij productie en verbruik zo goed mogelijk op
elkaar afgestemd kunnen worden.

Indicator

De strategie moet resulteren in een dynamisch document, dat duidelijk het
gewenste toekomstbeeld schetst voor een bepaalde wijk, zowel voor wat
betreft duurzame warmte als groene elektriciteit.

Acties

•

De stad maakt een energiestrategie op die het grondgebied van Leuven
opdeelt in wijken vanuit het oogpunt van energietypologie, en de
mogelijke strategieën op wijkniveau in kaart brengt om de CO₂-uitstoot
afkomstig van verwarming van gebouwen drastisch te verlagen.
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•
•
•

Voorafgaand aan grote stadsontwikkelingen, wordt een duurzame
warmtetoets uitgevoerd
Energieconcepten voor wijken worden opgesteld
Er worden projecten opgezet, kaderend binnen de energiestrategie

Timing

2020 – 2022 (2024)

MJP

D5: Leuven, boegbeeld van klimaatbeleid, werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en -adaptieve stad.
Actieprogramma 11: Resoluut werken aan een klimaatneutrale stad.
Actie 40: Versnellen en versterken van de inzet m.b.t. duurzame
energieproductie en hernieuwbare energie.

SDG

SDG7 - SDG03 SDG09 - SDG10 – SDG1106 – SDG12 - SDG13 – SDG15 – SDG17

Link Roadmap

Programma 7

Werf 40

Omschrijving
•

•

•
•

De energiestrategie omvat onder meer de opmaak van een energiezoneringsplan op
stedelijk niveau. Dit plan doet op detailniveau uitspraken over welke energienetwerken en
eventueel ook -bronnen de voorkeur hebben in een bepaald gebied. Dat wordt visueel en
ruimtelijk vertaald in een zoneringskaart, die onder meer aangeeft waar op termijn
warmtenetten moeten komen (of gelijkwaardige alternatieven), of waar er aan eerder
individuele warmteoplossingen moet worden gedacht, of waar er voor ‘all electric’ moet
worden gekozen. Bij de strategie wordt ook een inschatting van de maatschappelijke
kost gemaakt om de verschillende strategieën te implementeren. De bedoeling van deze
zoneringsplannen is minstens om een visie uit te dragen vanuit een informatief en
stimulerend karakter. Idealiter krijgt dit een bindend karakter.
De energietransitievisie wordt doorvertaald op wijkniveau, waar via een participatief
traject bepaald wordt welke duurzame strategie geïmplementeerd kan worden met een
plan van aanpak om die keuzes te realiseren.
Het uitvoeren van een duurzame warmtetoets laat toe om de kansen voor duurzame
warmte in beeld te brengen en bepaalde maatregelen op te leggen. Het kan gaan over
technische mogelijkheden, betrokken partijen… Dergelijke warmtetoets is belangrijk
voorafgaand aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, bij de opmaak van een
masterplan voor grotere stadsprojecten, bij verkavelingsprojecten van bepaalde
schaalgrootte, bij openbare werken…
We nemen energieconcepten mee in de ruimtelijke planning om alle wijken in de toekomst
stelselmatig te kunnen verduurzamen.
We zetten projecten op die kaderen binnen deze globale energiestrategie, zie ook
volgende maatregelen.

Maximaliseren energieproductie via zonne-energie
Eigenaar

Afdeling duurzaamheid - Ilse Premereur

Betrokken

Afdeling Ruimte & erfgoed , DFB Studiedienst gebouwen
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Ambitie

Indicator

Er is nog veel plaats voor zonnepanelen. In Leuven wordt slechts 3,1% van
het zonnepotentieel van de daken benut (2018). De stad wil een aanpak
ontwikkelen waarbij er voor iedereen mogelijkheden zijn, en wil daarbij zelf
het goede voorbeeld geven. De stad wil inspireren door haar eigen
gebouwen maximaal te voorzien van zonnepanelen, en wil daarnaast een
klimaat scheppen waarbinnen de kansen voor zonne-energie beter kunnen
worden benut.
•
•
•

•
Acties

•
•
•

•

CO 2 e-reductie
Aantal MW(e) geïnstalleerd productievermogen PV
Jaarlijks effectief geproduceerde MWh (e) PV
Nog te valoriseren aantal MW (e) PV
Daken van het patrimonium van groep Leuven maximaal ter
beschikking stellen voor de productie van zonne-energie
Opzetten van sensibiliseringsacties richting particulieren, scholen,
verenigingen, bedrijven,....
Faciliteren van de lokale energiecoöperatie bij het uitwerken van
zonneprojecten
Aandringen bij de hogere overheid voor een flexibelere wetgeving
rond zonne-installaties en het mogelijk maken van zonnedelen

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld van klimaatbeleid, werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en -adaptieve stad.
Actieprogramma 11: Resoluut werken aan een klimaatneutrale stad.
Actie 39: Actief streven naar klimaatneutrale woningen en gebouwen, en
renovatie aanjagen en ondersteunen.
Actie 40: Versnellen en versterken van de inzet m.b.t. duurzame
energieproductie en hernieuwbare energie.

SDG

SDG07 – SDG10 – SDG13 – SDG17 - SDG09 - SDG1108 - SDG12 - SDG13

Link Roadmap

Programma 7

Werf 45

Omschrijving
We zetten acties op die erop gericht zijn het aandeel zonne-energie in Leuven te maximaliseren. In
een stedelijke omgeving is de ruimte beperkt, de talloze daken bieden evenwel een groot potentieel
binnen de ambitie voor meer hernieuwbare energie:
• De stad geeft zelf het goede voorbeeld en zal het eigen patrimonium, waaronder
stadsgebouwen en sociale woningen, verduurzamen om groene energie te produceren,
bijvoorbeeld via zonnepanelen op stadsdaken.
• De stad zet acties op naar verschillende doelgroepen toe ( burgers, verenigingen, scholen,
bedrijven,...) en dit zowel op communicatief vlak (campagne voeren, sensibiliseren) als
op inhoudelijk vlak (uitwerking van een inhoudelijk aanbod, een mini-screening op basis
van de zonnekaart van de Vlaamse overheid), binnen het energiecoachproject.
• In de grotere zonneprojecten, pleit de stad ervoor om burgers mee te laten investeren en
participeren. De stad faciliteert daarom de lokale energiecoöperatie die zonneprojecten
realiseert via derdepartijfinanciering.
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•

De stad pleit ervoor bij de hogere overheden om een aantal juridische drempels weg te
werken (rond zonnedelen, local energy communities,...) wat kan zorgen voor een
versnelling in PV-productie onder andere doordat daken dan maximaal benut worden.

Maximaliseren energieproductie via windenergie
Eigenaar

Afdeling duurzaamheid - Ilse Premereur

Betrokken

Ruimte & erfgoed, AGSL

Ambitie

De zoekzones voor windenergie op Leuvens grondgebied zijn gekend. Een
aanpassing van de beperkingen vanuit de luchthaven van Zaventem en
Beauvechain zijn noodzakelijk om voor een doorbraak te zorgen voor
windenergie in Leuven. Daarnaast is windenergie bij uitstek een regionaal
thema, een stadsregionale aanpak wordt dan ook voorbereid. Binnen het
bestek van dit klimaatactieplan worden hiervoor de nodige voorbereidende
acties gevoerd.

Indicator

•
•
•

•
Acties

•
•
•
•
•

CO 2 e-reductie
Aantal MW(e) geïnstalleerd productievermogen wind
Jaarlijks effectief geproduceerde MWh (e) wind
Nog te valoriseren aantal MW (e) wind
Aandringen bij de hogere overheden voor het wegwerken van
barrières
Een stadsregionale werking rond windenergie op poten zetten
Actief het potentieel en de technologie van kleinere turbines blijven
opvolgen
Screenen en valoriseren van het volledige patrimonium van groep
Leuven
Zelf mee investeren in windprojecten buiten Leuvens grondgebied,
bijvoorbeeld off-shore, en hierbij ook de Leuvenaars betrekken.

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld van klimaatbeleid, werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en -adaptieve stad.
Actieprogramma 11: Resoluut werken aan een klimaatneutrale stad.
Actie 40: Versnellen en versterken van de inzet m.b.t. duurzame
energieproductie en hernieuwbare energie.

SDG

SDG07 - SDG09 - SDG10 - SDG1108 - SDG12 - SDG13 - SDG17

Link Roadmap

Programma 7

Werf 46

Omschrijving
•

De stad neemt initiatieven, in samenspraak met de betrokken buurten en buurgemeenten,
om de productie van windenergie in Leuven of de regio mogelijk te maken. Er zijn in Leuven
een aantal zoekzones gekend, langsheen de snelwegen, waar een 9-tal windturbines
geplaatst zouden kunnen worden. Op dit moment zorgt de software van de radarinstallatie
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•
•

•

•

in Bertem ervoor dat de turbines niet geplaatst kunnen worden. De stad dringt er bij de
hogere overheden op aan om hiervoor een oplossing uit te werken.
In afwachting hiervan, zet de stad alvast een stadsregionale samenwerking op, ter
voorbereiding van een coöperatief windproject in de regio.
Binnen de grenzen van Leuven, wordt ook gekeken naar het potentieel van de kleinere
turbines. De mogelijkheden hiervan vandaag zijn nog eerder beperkt, maar de stad volgt
de technologische ontwikkelingen hierrond actief op.
De verschillende partners binnen groep Leuven hebben eigendommen over heel
Vlaanderen. Deze eigendommen worden gescreend en maximaal gevaloriseerd. Een
eventueel project dat hieruit zou voortkomen, wordt gerealiseerd met maximale
rechtstreekse participatie van burgers/ Leuvenaars.
De stad bekijkt of er mogelijkheden zijn om actief te investeren in toekomstige
windprojecten buiten Leuvens grondgebied, bijvoorbeeld off-shore, en dit via eigen
middelen of via burgerkapitaal / de lokale energiecoöperatie.

Verkenning project smart grids en energieopslag
Eigenaar

Afdeling duurzaamheid - Ilse Premereur

Betrokken

Tim Guily (Smart Cities)

Ambitie

De verschuiving van centrale productie naar meer variabele decentrale
productie, zal de energiemarkt grondig veranderen. De gebruiker zal meer
centraal komen te staan, ondersteund door nieuwe technologieën.
Om de toenemende fluctuaties in de productie van elektriciteit op te
vangen, zijn slimme elektriciteitsnetten, smart grids, nodig die productie en
gebruik op mekaar afstemmen en in balans brengen. Daarnaast wordt ook
energieopslag gezien als onlosmakelijk onderdeel van een intelligent
elektriciteitsnet.

Indicator
Acties

De stad onderzoekt in één of meerdere pilootprojectprojecten het
potentieel van smart grids, buurtbatterijen, local energy communities,....

Timing

2025

MJP

D5 Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan
een klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 40: De stad versnelt en intensifieert de inspanningen op vlak van
duurzame energieproductie en hernieuwbare energie.

SDG

SDG7 - SDG07 - SDG09 - SDG10 - SDG1108 - SDG12 - SDG13 - SDG17

Link Roadmap

Programma 7

Werf 47
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Omschrijving
•

Parallel met het aandeel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie verhogen, zoeken we
naar efficiënte oplossingen voor energieopslag. We zetten daarvoor in op batterijen (ook
op buurtniveau), maar ook op proefprojecten met waterstof ‘power-to-gas’ (die toelaten
om stroom zeer compact en voor langere tijd op te slaan).

Regisseren en faciliteren van pilootprojecten rond inzake groene warmte
Eigenaar

Afdeling duurzaamheid Ilse Premereur

Betrokken

Afdeling Ruimte & Erfgoed, externe partners

Ambitie

De productie van lokale, hernieuwbare warmte is een cruciale stap in de
energietransitie. Uit de energiestrategie zal blijken hoe de
warmtevoorziening gefaseerd vergroend kan worden. Parallel daaraan is het
belangrijk om een aantal sleutelprojecten op te zetten waarbij de stad een
regierol opneemt. Op plaatsen waar een warmtenet de aangewezen keuze
is, kan de stad daar een faciliterende rol in spelen door af te stemmen op de
openbare werken die zich aandienen, zoals bijvoorbeeld een heraanleg van
straten of vernieuwen van nutsleidingen.

Indicator
Acties

De stad zet in op en neemt een regierol op in een aantal sleutelprojecten rond
groene warmte, die voortvloeien uit de energiestrategie.

Timing

2025

MJP

D5 Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan
een klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 11: De stad werkt resoluut aan een klimaatneutrale stad
Actie 40: De stad versnelt en intensifieert de inspanningen op vlak van
duurzame energieproductie en hernieuwbare energie.

SDG

SDG07 - SDG09 - SDG10 - SDG1108 - SDG12 - SDG13 - SDG17

Link Roadmap

Programma

Werf 41 – 42 - 44

Omschrijving
•

•

We zetten projecten op die kaderen in de globale energiestrategie, waarbij we
verschillende partners en stakeholders betrekken. De stad neemt de regierol op. Samen
met de KU Leuven zoeken we consequent en vanuit specifieke opportuniteiten naar de
meest innovatieve technieken, zoals bijvoorbeeld het winnen van warmte uit
oppervlaktewater van de Dijle, het recupereren van warmte van serverkamers, ...
De stad faciliteert en stimuleert EcoWerf om de investering in een WKK, aangedreven door
het biogas afkomstig uit de vergisting van het GFT-afval, breder in te zetten en in te bedden
in een energieconcept waar andere partijen een rol in kunnen opnemen (Ecopower, KU
Leuven, Aquafin, Gebruikers Wetenschapspark Leuven Noord…)
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•

De stad zoekt samen met AB Inbev naar een juridische en financiële structuur waarbij de
restwarmte van de brouwerij ingezet kan worden voor verwarming van de omliggende
projecten.

Een stadsregionale energiecoöperatie
Eigenaar

Afdeling duurzaamheid- Ilse Premereur

Betrokken

Gebiedsgerichte werking

Ambitie

Leuven heeft de ambitie om de burgers maximaal mee te laten investeren in
de Leuvense energietransitie en faciliteert dan ook maximaal de lokale
energiecoöperatie, die zich geleidelijk uitbreidt naar de stadsregio.

Indicator

•
•

Aantal bereikte inwoners
Aantal Leuvense leden van de energiecoöperatie

Acties

•
•

Ondersteunen en faciliteren van de werking van de coöperatie
Actief mee opsporen van opportuniteiten voor coöperatieve
realisaties
Communiceren en werven in functie van specifieke projecten

•
Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld van klimaatbeleid, werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en -adaptieve stad.
Actieprogramma 11: Resoluut werken aan een klimaatneutrale stad.
Actie 40: Versnellen en versterken van de inzet m.b.t. duurzame
energieproductie en hernieuwbare energie.

SDG

SDG07 - SDG09 - SDG10 - SDG1108 - SDG12 - SDG13 - SDG17

Link Roadmap

Programma 7

Werf 39

Omschrijving
•

•

•

Bij het opzetten van grootschalige projecten rond hernieuwbare energie, hanteert de stad
het principe dat de natuurlijke hulpbronnen zo maximaal mogelijk een
gemeenschappelijk goed zijn. Bij elk nieuw duurzaam energieproject geïnitieerd door
publieke en semipublieke actoren, streven we naar minstens 50% rechtstreekse
participatie (van burgers, lokale overheid, Leuvense instellingen, organisaties en bedrijven)
via coöperaties, die de principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie respecteren.
Op die manier betrekken we de bevolking actief bij alle fases van de projecten, vanaf de
planning tot de uitbating.
We werken verder op het bestaande initiatief LICHT Leuven, een breed
samenwerkingsverband getrokken door Ecopower, Leuven 2030 en stad Leuven. We
starten projecten op die bijdragen aan een versnelde energietransitie.
De lokale energiecoöperatie wordt maximaal versterkt en gefaciliteerd. Waar mogelijk
worden potentiële projecten aangereikt. Communicatie over deze coöperatie algemeen
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wordt geïntegreerd in de LICHT-communicatie. In functie van specifieke projecten wordt
een actieve werving van leden gefaciliteerd.
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Voedsel
Doelstelling
Leuven ademt gezonde en duurzame voeding. Een duurzame en gezonde voeding brengt Leuvenaars
van alle slag samen. Burgers, bedrijven, verenigingen of instellingen engageren zich in uiteenlopende
initiatieven om dit waar te maken. Thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd.
De stad en de omgeving worden eetbaar. De meest verscheiden vormen van duurzame land- en
tuinbouw zijn zichtbaar in het straatbeeld. Er is een nauwe relatie tussen de voedselproducenten,
consumenten en prosumenten.
De voedingsketen is transparant. Lusten en lasten zijn billijk verdeeld tussen alle spelers in de keten. Er
is een grote mix aan performante distributiekanalen voor producten uit de regio, zowel via de korte
keten als via lokale handelaars, horeca, catering en retail. Duurzame lokale voeding is herkenbaar en
toegankelijk op elke hoek van de straat en is betaalbaar voor iedereen.
De stad werkt het beleid rond stadslandbouw en voedselstrategie (thema’s met zowel ruimtelijke,
economische en duurzaamheidsaspecten) verder uit en zorgt voor een aanzienlijke vergroting van de
initiatieven.

Maatregelen en acties
Promotie duurzame en gezonde voeding
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid -Hilde Van Rillaer

Betrokken

Dienst communicatie, Leuven 2030 vzw, Rikolto, Afd economie en Handel,
Horecaverenigingen, VLAR

Ambitie

Het lokale en duurzame voedingsaanbod is zichtbaar en de burger vindt de
weg naar duurzame voedingsinitiatieven (korte keten, buurtmoestuinen,
restaurants, winkels,…)
Leuvenaars komen via verschillende manieren in contact met duurzame
voeding, mede doordat een brede coalitie van Leuvense actoren zich
engageert om een omgeving te creëren die duurzame en gezonde voeding
stimuleert.
Jongeren worden hier als doelgroep extra naar voor geschoven.
Door in te zetten op het verenigingsleven wordt een breed publiek bereikt.

Indicator

•
•
•

Aantal evenementen waarbij gezonde en of duurzame voeding wordt
gepromoot
Aantal deelnemende horecazaken en winkels aan initiatieven rond
duurzame en gezonde voeding
Aantal aanvragen voor buurtmoestuinen – volkstuinen
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Acties

•

Aantal deelnemers aan initiatieven van de stad rond duurzame en
gezonde voeding

•

Communicatie van campagnes via kanalen van de stad of eigen
website voedselstrategie
Communicatie met samenwerking van partners
Organisatie van events rond lokale en duurzame voeding
Toelagereglement voor projecten in het kader van de uitvoering van
de voedselstrategie

•
•
•
Timing

Communicatieacties en events worden doorlopend georganiseerd
Het toelagereglement wordt in 2021 gelanceerd

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 13: De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie
Actie 47: De stad werkt samen met partners aan duurzame en innovatieve
stadslandbouw, en voert de voedselstrategie uit

SDG

SDG03 – SDG1106 – SDG12 - SDG13 – SDG15 – SDG17

Link Roadmap

Programma 8

Werf 48

Omschrijving
•

•
•

De stad promoot een evenwichtig, duurzaam en gezond voedingspatroon, met een zo laag
mogelijke impact op de planeet en een duurzaam voedingssysteem met aandacht voor
lokale, kwalitatieve en seizoensgebonden producten. Duurzame voedselproductie moet
toegankelijk zijn voor iedereen, waarbij de stad het initiatief neemt om sociale aspecten
naar voor te brengen.
De stad organiseert hiervoor acties als “Leuven Boert” of een biomarkt, communiceert via
een website die voor de voedselstrategie aangemaakt wordt,
De stad stelt een subsidie in voor korte keteninitiatieven en is partner in acties die door
partners worden opgezet als goodfood@school, …
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Opschalen van korte keten verkoop en opzetten van een bovenstedelijk
distributieplatform
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid -Hilde Van Rillaer

Betrokken

Rikolto, afd Economie en handel,

Ambitie

Door het beschikbaar stellen van het aanbod van lokale producenten op zoveel
mogelijk verkooppunten brengen we elke Leuvenaar in contact met lokaal
geproduceerde voeding. We bieden een incentive voor boeren uit de regio om
te produceren voor de lokale markt.
• Aantal afnemers van het distributieplatform
• Aantal producenten die verkopen via het distributieplatform
• Volume van producten verkocht door het distributieplatform

Indicator

Acties

Samenwerkingsovereenkomst met
distributieplatform)
Deelname in bestuur Kort’om Leuven

Kort’om

Leuven

(bovenstedelijk

Timing

2020

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad.
Actieprogramma 13 : De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie
Actie 47 : De stad werkt samen met partners aan duurzame en innovatieve
stadslandbouw, en voert de voedselstrategie uit

SDG

SDG03 – SDG1106 – SDG12 - SDG13 – SDG15 – SDG17

Link Roadmap

Programma 8

Werf 50

Omschrijving
•

•

•

Om consument en producent dichter bij mekaar te brengen bouwen we een
(boven)stedelijk distributieplatform voor korte keten uit en stimuleren we grote bedrijven
en instellingen om te werken rond duurzame voeding.
De stad ondersteunt de oprichting van dit platform via een toelage en een
samenwerkingsovereenkomst en wordt aandeelhouder in deze cooperatieve
vennootschap.
De stad neemt samen met Rikolto deel aan een Horizon 2020 project dat werkt aan een
distributieplatforme en korteketeninitiatieven.

Verduurzaming van de landbouw
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid -Hilde Van Rillaer

Betrokken

Afd. economie en handel, Afdeling Groenbeheer, AGSL, externe partners zoals
Rikolto, landbouwers, Innovatiesteunpunt landbouw, EIT Food, …
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Ambitie
Indicator

De hoeveelheid landbouw voor stadslandbouw en korte keten neemt toe. Het
aantal landbouwbedrijven dat werkt rond duurzame landbouw neemt toe.
•
•
•
•
•

Acties

•
•
•
•
2025

Timing
MJP

Aantal start-ups binnen voeding- en landbouwsector, die
duurzaamheid in hun kern dragen
Aantal evenementen binnen voeding- en landbouwsector, die
duurzaamheid in hun kern dragen
Aantal m² waar wordt bijdragen aan bodemleven – biodiversiteit –
milieu en landschap
Aantal m² dat gebruikt wordt om actief koolstof op te slaan
Aantal m² agroforestry
Samenwerking met innovatiesteunpunt, Generation Food en EITFood
Opzetten van pilootprojecten, bv in Molens van Orshoven.
Deelname aan Horizon 2020
Het inzetten van publieke ruimte voor stadslandbouw

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 13 : De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie
Actie 47: De stad werkt samen met partners aan duurzame en innovatieve
stadslandbouw, en voert de voedselstrategie uit

SDG

SDG03 – SDG1106 – SDG12 - SDG13 – SDG15 – SDG17

Link Roadmap

Programma 8

Werf 51 en 52

Omschrijving
•

•

•

Projecten die partners, zowel beroepslandbouw, verenigingen als inwoners, opzetten
inzake verduurzaming en innovatie van de landbouw in onze stad (bv de citizen Food
incubator), ondersteunen we. We werken hiervoor campagnes of speciale projecten uit
zoals natuur- en landbouweducatie, onder andere via de Plattelandsklassen, Steunpunt
Hoeveproducten, vzw Streekproducten, Innovatiesteunpunt, Wervel, Rikolto… Leuven
Boert zetten we verder met als doel de Leuvenaars te informeren over landbouw in al haar
facetten en hen kennis te laten maken met korteketeninitiatieven.
We werken projecten inzake innovatieve stadslandbouw (bv verticaal tuinieren),
samentuinen, volkstuintjes, tuindelen… uit. Biologische landbouw is hierbij een
uitgangspunt. Hiervoor wordt samengewerkt met EIT Food.
Via screening van het patrimonium onderzoekt de stad of landbouwgronden van de stad
kunnen ingezet worden voor duurzame landbouwproductie. Ook kan de stad een meer
actieve rol opnemen in het vrijmaken van ruimte voor stadslandbouw door strategische
gronden te kopen en ter beschikking te stellen.
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Vermijden van voedselverliezen
Eigenaar

Afdeling duurzaamheid - Hilde Van Rillaer

Betrokken

Foodwin, Riso Vlaams Brabant, Voedselwinning Jeugdhulp, De Ruimtevaart,

Ambitie

Het voorkomen van voedselverlies in de gehele keten, alsook het stimuleren
van hergebruik van overschotten en herverdeling naar maatschappelijk
kwetsbare groepen. Dit door o.a. sensibilisering van de burger (verspilling op
huishoudniveau), opzetten van een distributieplatform voor overschotten
waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd (incl. verspillingsfabriek
voor de verwerking van overschotten). Volgens principe van ‘cascade van
waardebehoud’.

Indicator

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acties

Volume vermindering in totaal jaarlijks volume voedselverlies en –
afval in huishoudens
Volume vermindering in totaal jaarlijks volume voedselverlies en –
afval in retail en productie
Volume vermindering in totaal jaarlijks volume voedselverlies en –
afval in op landbouwbedrijven
Volume/jaar van overschotten ‘gered’ en herverdeeld als voedsel
Jaarlijks aantal evenementen en campagnes die inspelen op
sensibilisering en actie rond voedselverlies en –afval
Aantal deelnemende zaken aan TooGoodToGo/aantal maaltijden
(volume) gered via …
Aantal verbruikte restorestdoosjes
Studie en actieplan rond voedselverlies bij huishoudens
Opzetten van een platform voor herverdeling voedseloverschotten

Timing

Studie rond voedselverlies : voorjaar 2021

MJP

D5 Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 13 : De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie.
Actie 47 : De stad werkt samen met partners aan duurzame en innovatieve
stadslandbouw, en voert de voedselstrategie uit

SDG

SDG03 – SDG1106 – SDG12 - SDG13 – SDG15 – SDG17

Link Roadmap

Programma 8

Werf 49

Omschrijving
•

We voorkomen voedselverliezen en herbruiken overschotten, bv via een
distributieplatform en via ondersteuning van initiatieven volgens de cascade van
waardebehoud, waarbij ook voedselreststromen herbruikt worden. De stad laat hiervoor
een studie maken.
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Afval - Circulaire economie
Doelstelling
De stad wil de vooraanstaande plaats die ze in Vlaanderen bekleedt inzake afvalpreventie en zeer goede
afvalcijfers behouden en daarvoor diverse projecten opstarten. Die projecten gaan gepaard met een
brede informatiedoorstroming die voor iedereen toegankelijk is en een eerlijke tarifering met sociale
correcties als basis van het afvalbeleid.
Leuven wil een circulaire stad worden en werkt daartoe een geïntegreerde circulaire strategie uit. De
stad wil die strategie samen met andere stedelijke actoren uitvoeren. De strategie wil versterken wat er
al is, nieuwe opportuniteiten maximaal stimuleren en al die dingen verbinden in een strategisch kader.

Maatregelen en acties
Versterken van de afvalpreventie en verduurzamen van afvalverwerking
Eigenaar

Afdeling stadsreiniging - Danny Stroobants

Betrokken

Afdeling Duurzaamheid, Hilde Van Rillaer,
Hélène
Pauwels,
Gebouwenbeheerders, Afd algemene zaken, EcoWerf, Vites, Velo, sociaal
atelier, Afd Economie: Helena Schulpé , …

Ambitie

Indicator
Acties

•
•
•

De totale hoeveelheid afval daalt verder.
De hoeveelheid restafval daalt
De hoeveelheid afval ingezameld voor hergebruik stijgt

Hoeveelheid afval/inwoner
•
•
•

Uitbouw van de containerparken tot recyclageparken
Organiseren afvalpreventie-initiatieven
Optimaliseren van de selectieve inzameling

Timing

2025

MJP

D5 Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 13: De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie
Actie 45: De stad blijft inzetten op afvalpreventie en organiseert een efficiënte
afvalophaling

SDG

SDG1106 – SDG12 – SDG13 – SDG16 – SDG17

Link Roadmap

Programma 9

Werf 53

Omschrijving
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•

•
•

•

•

De drie containerparken op basis van volume vormen we om tot recyclageparken op basis
van gewicht. Alle inwoners uit de regio krijgen toegang tot alle recyclageparken van
EcoWerf. In de nieuwe parken zal meer aandacht gaan naar de circulariteit en hergebruik
met respect voor de waardeketen.
De selectieve afvalinzameling sturen we waar nodig bij om inwoners te begeleiden in deze
transitie.
De stad en andere partners in het afvalbeleid werken samen om afvalpreventie-initiatieven
zoals stimuleren van herbruik, het afvalarme winkelen, thuiscomposteren en
kringlooptuinieren, of afvalarme feesten uit te werken. In de afvalpreventie maken we de
omslag van een traditioneel afvalbeleid naar een beleid dat circulaire economie meer in
zich draagt.
Samen met de betrokken actoren zal gewerkt worden aan projecten die inzetten op
vermijden van bedrijfsafval en het creëren van circulaire stromen, dus meer hergebruik van
reststromen wil stimuleren. Ook optimalisatie van selectieve inzameling en
afvalpreventieprojecten kunnen ondersteund worden.
De stad voert overleg met de afvalintercommunale EcoWerf over nieuwe
hoogtechnologische technieken om de energetische optimalisatie van afvalverwerking en
materialenrecyclage mogelijk te maken. De samenwerkingsovereenkomst met EcoWerf
wordt in 2021 met 18 jaar verlengd en moet zowel voor de inwoners als voor EcoWerf een
omslag mogelijk maken.

Opmaken van een strategie voor circulaire economie
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid - Jessie Van Couwenberghe

Betrokken

Geert Vanhorebeek, Han Vloebergs, Wim Van Aerschot, Daan Van Tassel,
Studiedienst Gebouwen, Helena

Ambitie

Via een geïntegreerde aanpak met de relevante stedelijke actoren tegen 2025
een waarneembare circulaire dynamiek op gang brengen in de stad en zo een
reële bijdrage leveren aan een vermindering van het grondstoffengebruik.

Indicator

Het is een doel van de strategie om werkbare indicatoren en een systeem van
monitoring uit te werken voor de uitvoering van de strategie.

Acties

•
•
•
•

Timing

•
•
•

Opstarten van platform Leuven Circulair met relevante stedelijke
actoren.
Met dat platform een eerste stedelijke circulaire strategie uitwerken
en die opvolgen en verfijnen.
Een tussentijdse update van de strategie uitwerken met concretere
doelstellingen en instrumenten.
Een tussentijdse voortgangsrapportering uitwerken over de uitvoering
van de strategie.
2019 Opstarten platform
2020 Eerste versie van de stedelijke strategie en
voortgangsrapportering
2020 Update van de stedelijke strategie
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MJP

D5 Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad

SDG

Actieprogramma 13: De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie.
Actie 46: De stad stimuleert de circulaire economie en een duurzame
consumptie met verantwoorde materialen en neemt hierin een voorbeeldrol.
SDG1106 – SDG12 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 9

Werf 53-57

Omschrijving
• Om de ambitie van een circulaire stad te realiseren ontwikkelt de stad een actieplan om
van Leuven een voortrekker te maken in de circulaire economie, en dat in overleg met
kennisinstellingen, studenten, ondernemingen en hun organisaties, burgers,
buurgemeenten en de hogere overheden. We maken maximaal gebruik van initiatieven op
Vlaams, federaal en Europees niveau om concrete projecten in Leuven te ontwikkelen en
ondersteunen (bijvoorbeeld Green Deal circulair bouwen).
• Het platform Leuven Circulair brengt vertegenwoordigers samen van de stad (met ook
AGSL), Leuven 2030, KU Leuven, netwerk Maakbaar, Leuven Mindgate. Samenstelling kan
nog verder wijzigen. Bij de uitvoering van de strategie wordt bekeken welke vorm van
governance het meest aangewezen is.
• Het gaat om een lerende strategie, die we bij de uitvoering willen bijsturen en
aanscherpen. Met de eerste versie van de tekst (een gedetailleerd document is
beschikbaar) willen we zo goed mogelijk van start kunnen gaan en daarbij maximaal
inspelen op alle kansen die zich aandienen. Met de update van de strategie willen die
elementen concretiseren die bij de start nog niet helemaal duidelijk zijn.
• We ondersteunen circulair beheer van bedrijventerreinen en integreren de principes van
circulariteit maximaal in het vergunningenbeleid

Circulair ondernemen in Leuven
Eigenaar

Afdeling Economie -Han Vloeberghs

Betrokken

Afdeling Duurzaamheid -Jessie Van Couwenberghe

Ambitie

Met de Leuvense economische actoren maximaal de kansen voor de
ontwikkeling van een (stedelijke) circulaire economie stimuleren

Indicator

Waarneembare nieuwe circulaire initiatieven

Acties

•
•
•

Kennis en netwerkvorming rond circulaire economie versterken bij de
Leuvense bedrijven en integreren in de werking
Op basis van inzicht in de materiaalstromen en consumptiepatronen
in de stad economische kansen voor circulaire werkgelegenheid in
beeld brengen en benutten
Aanwezige expertise bij de universiteit en bovenlokale netwerken
inzetten voor nieuwe economische initiatieven (bv. start-ups, hightech maakindustrie)
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•

Timing

MJP

Kansen benutten om voor nu precaire werkgelegenheid nieuwe
circulaire perspectieven te bieden (rol van de sociale economie,
kansen voor kortgeschoolden, …)
• Circulaire principes integreren in de keuzes voor en organisatie van
bedrijfsterreinen en -ruimte
• 2020 Opstarten kennis en netwerkvorming
• 2022 Studie materiaalstromen en economische vertaling
• 2021-2024 De andere acties
D5 Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad.
Actieprogramma 13: De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie
Actie 46: De stad stimuleert de circulaire economie en een duurzame
consumptie met verantwoorde materialen en neemt hierin een voorbeeldrol

SDG

SDG1106 – SDG12 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 9

Werf 53

Omschrijving
•

Mee inspelend op de Europese Green Deal en de Vlaamse, federale en provinciale
initiatieven willen de kansen maximaliseren voor circulaire bedrijvigheid in Leuven en de
Leuvense regio. De stad ondersteunt de oprichting van ‘hubs’ voor technologische innovatie
waar nieuwe bedrijven en technologieën voor circulaire economie kunnen ontstaan
• Op dit moment zijn veel bedrijven zich nog onvoldoende bewust van de mogelijkheden van
circulaire keuzes. Het zal er zeker in een eerste fase op aankomen om kennis te verspreiden
en via gericht onderzoek de economische potenties goed in kaart te brengen. We laten
een analyse uitvoeren die de verschillende stofstromen in de Leuvense regio in kaart
brengt om zo te onderzoeken voor welke stromen (bijvoorbeeld bouwmaterialen) de
grootste kansen aanwezig zijn voor projecten in circulaire economie.
• De stad wil een optimale context te creëren voor onder meer circulaire starters en het
versterken van initiatieven van bestaande bedrijven. Nieuwe vormen van werkgelegenheid
dienen zich aan in een circulaire economie en Sociale economie is in deze werking een
belangrijk aspect. Via een voldoende gericht beleid kan Circulaire economie ook
tegemoetkomen aan groepen die het mogelijk moeilijk zullen krijgen. De circulaire keuze is
dus ook uitdrukkelijk een sociale keuze.
• Bij alle concrete projecten die zich aandienen, zoals de ontwikkeling van bedrijfsruimte,
zullen circulaire principes zoveel mogelijk verankerd worden.

Circulair bouwen in Leuven
Eigenaar

Studiedienst Gebouwen – Sofie Selderslaghs
AGSL- Wim Van Aerschot

Betrokken

Afdeling duurzaamheid - Jessie Van Couwenberghe
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Ambitie

Het circulaire denken structureel verankeren in de manier waarop er in Leuven
gebouwd wordt en waarop er wordt omgegaan met het bestaande
gebouwenpatrimonium.

Indicator

Waarneembare effecten in de bouwpraktijk, concretere indicatoren te
ontwikkelen tegen de update

Acties

•

•

De actoren die in Leuven bezig zijn met bouwen verzamelen en
ondersteunen rond de principes van circulair bouwen
Circuits opbouwen of ondersteunen die binnen de Leuvense regio
bouwmaterialen opnieuw verzamelen en hergebruiken (voorwaarden
creëren voor betere ‘urban mining’ door het uitwerken van een
‘oogstkaart’ en het aanpassen van geldende procedures en
instrumenten)
Pilootprojecten van circulair bouwen opstarten of voorbereiden
(materialenpaspoort, aanpasbaar en modulair bouwen, hergebruik
van gebouwen, project voor Green Deal…)
Strategisch project van een stedelijke materialenbank voorbereiden

•
•
•
•

2020 Actoren samenbrengen en initiatieven voorbereiden
2020 Keuzes maken voor onder meer pilootprojecten (Green Deal)
2020 Stedelijke materialenbank voorbereiden
2021-2024 Urban mining organiseren

•

•

Timing

MJP

D5 Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 13: De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie
Actie 46: De stad stimuleert de circulaire economie en een duurzame
consumptie met verantwoorde materialen en neemt hierin een voorbeeldrol

SDG

SDG1106 – SDG12 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 9

Werf 54

Omschrijving
•

•

De stad stimuleert de integratie van circulaire principes in de bouwpraktijk. Het gaat erom
om nieuwe gebouwen zo te construeren dat de grondstoffen kunnen gerecupereerd
worden en opnieuw gebruikt. Het design van nieuwe gebouwen zo ook zoveel mogelijk
gericht moeten zijn op aanpasbaarheid en omkeerbaarheid. Gebouwen moeten
gemakkelijk een nieuwe functie kunnen krijgen. Daarnaast is er een grote uitdaging in het
valideren van de stock aan potentieel interessante grondstoffen in bestaande gebouwen.
Wat nu als afval wordt beschouwd zou in de toekomst steeds meer moeten worden
bekeken als kostbaar materiaal voor nieuwe toepassingen. Om die dynamiek op stedelijk
en stadsregionaal niveau mogelijk te maken zijn er nieuwe concepten nodig, zoals een
materialenbank.
De stad faciliteert de opstart van een materialenplatform voor bouwmaterialen op
stedelijk of stadsregionaal niveau, in samenwerking met de bestaande initiatieven binnen
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•

de sociale economie, om deze binnen de stedelijke kringloop te houden en installeert
digitale platformen, wisselstukkencentrales en materialenbanken en tweedehandsgebruik.
Bij de hogere overheden, de sectorfederaties en de kennisinstellingen groeit de aandacht
voor circulair bouwen. Samen met de lokale actoren wil de stad initiatieven nemen om dat
ook te vertalen in een circulaire dynamiek op lokaal niveau, onder meer door het
ondersteunen van pilootprojecten.

Herstellen, delen en hergebruiken
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid - Jessie Van Couwenberghe, Lieve Van Espen

Betrokken

Dienst Economie (Sociale Economie (Silvia Mazzarese)) (Han Vloebergehs CValley)

Ambitie

Bijdragen aan een actief stedelijk ecosysteem dat herstellen, delen en
hergebruiken tot het nieuwe normaal maakt.

Indicator

Waarneembare realisaties, concrete indicatoren nog te ontwikkelen

Acties

•
•
•
•

Timing

•
•
•

MJP

Een gunstig klimaat creëren voor burgerinitiatieven rond repair en
deeleconomie
Kennisopbouw en netwerkvorming stimuleren om herstellen van
producten op te schalen (uitvoeren Sharepair)
Verder structureel inbedden van sociale economie in circulaire
strategie
Opstarten vernieuwende projecten gericht op valoriseren van
interessante afvalstromen
2020 Verdere ondersteuning van burgerinitiatieven
2020 Opstarten Sharepair
2021-2024 Andere acties

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 13: De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie.
Actie 46: De stad stimuleert de circulaire economie en een duurzame
consumptie met verantwoorde materialen en neemt hierin een voorbeeldrol.

SDG

SDG1106 – SDG12 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 9

Werf 55

Omschrijving
•

Binnen de Leuvense gemeenschap zijn er de voorbije jaren al sterke burgerinitiatieven
gegroeid die reparatie dichter bij de burgers hebben gebracht, onder meer via de ‘repair
cafés’. Er is ook al een netwerk gegroeid van allerlei organisaties die willen werken aan een
meer structurele inbedding van mogelijkhen voor reparatie, delen en hergebruiken
(netwerk MaakBaar). De stad zal verder bijdragen aan de ontwikkeling van een gunstige
omgeving waarin die initiatieven verder kunnen groeien tot een echt ecosysteem.
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•
•

•

We bouwen verder op concrete projecten als Pop-Machina en Sharepair (allebei deels met
Europese middelen) die mee een rol kunnen spelen in een structureel circulair beleid.
Circulaire economie heeft te maken met nieuwe starters die innovatieve oplossingen
ontwikkelen. Maar het gaat evenzeer om de sociale economie, die al vele jaren een echte
circulaire pionier is, met onder meer de kringwinkels of initiatieven als Velo. De stad wil de
troeven van de sociale economie als circulaire actor voluit waarderen.
Nieuwe projecten worden voorbereid, zoals bv. het idee van een wisselstukkencentrale.

Duurzaam en circulair consumeren
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid - Jessie Van Couwenberghe

Betrokken

Dienst Sociale Zaken, Huis van het kind, Dienst Communicatie

Ambitie

De groeiende trend van duurzame consumptie actief ondersteunen

Indicator

Waarneembare initiatieven, indicatoren nog te ontwikkelen

Acties

•

Naar een duurzame en circulaire omgang met kleding (fair fashion,
slow fashion, circulaire mode, …)
• Originele campagnes om duurzaam consumptiegedrag aan te
moedigen en goede praktijken bij lokale handel te ondersteunen
• Uitwerken van een charter en acties
• In kaart brengen van drempels die handelaars en burgers ondervinden
op weg naar een cultuur van duurzame consumptie
• 2020 Initiatieven rond kleding
• 2021-2024 Andere acties
D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad

Timing
MJP

Actieprogramma 13: De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie.
Actie 46: De stad stimuleert de circulaire economie en een duurzame
consumptie met verantwoorde materialen en neemt hierin een voorbeeldrol.
SDG

SDG1106 – SDG12 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 9

Werf 56

Omschrijving
•

•

De stad ontwikkelt sensibiliseringsprojecten en -campagnes om bij Leuvenaars het
bewustzijn over duurzame, eerlijke en kwalitatieve materialen te verhogen. De stad zet
sensibilisatiecampagnes of pilootprojecten op die duurzaam productgebruik stimuleren.
Uit recente studies blijkt dat de huidige praktijk van hoe we kleding produceren en
gebruiken niet duurzaam is. Er gaan enorm veel kostbare grondstoffen verloren. Het
aanpakken van die afvalstromen is dan ook een prioriteit van een circulair beleid. Op lokaal
niveau wil de stad initiatieven gericht op ‘fair fashion’ of circulaire mode actief stimuleren.
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Kennis ontwikkelen en circulaire principes duurzaam verankeren in het beleid
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid - Jessie Van Couwenberghe, Geert Vanhorebeek

Betrokken

Afdeling Ruimte en Onroerend Erfgoed, data, aankoopdienst

Ambitie

Een structurele onderbouw voorzien voor een stedelijk circulair beleid

Indicator

De in de acties voorziene instrumenten dienen tijdig gerealiseerd te zijn in
functie van een versterking van de stedelijke strategie

Acties

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Timing

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via wetenschappelijk onderzoek in kaart brengen van de stedelijke
materiaalstromen en consumptiepatronen met als doel de stedelijke
strategie optimaal te richten op de meest kansrijke elementen en de
implementatie van het beleid zo goed mogelijk op te volgen en zo
nodig bij te sturen
Stimuleren van kennisontwikkeling om de economische potenties van
de stedelijke circulaire economie zo goed mogelijk te benutten
Uitwerken van een strategie Leuven Circulaire Stad (op basis van de
bestuursnota) en een ‘platform Leuven circulair’ met partners die de
uitvoering van die strategie mee vorm geven en bewaken
Opmaken van een landschapskaart die een overzicht geeft van het
stedelijk circulair ecosysteem (wie is nu al bezig met circulaire
initiatieven of is dat van plan)
Uitwerken van een opvolgsysteem om de uitvoering van de strategie
te monitoren
Voorbereiden van de update van de stedelijke strategie
Verankeren van circulaire principes in het aankoopbeleid van de stad
en andere stedelijke actoren
Optimaliseren van de verschillende beleidsinstrumenten en de
beleidscultuur (verordeningen, vergunningen, heffingen, integratie
circulariteit in de verschillende actieplannen, transversale werking van
de diensten…) om zo de circulariteit te ondersteunen
Samenwerken met andere steden in lerende netwerken
Aantrekken van bovenlokale subsidies in functie van de strategische
doelstellingen
en
deelnemen
aan
relevante
samenwerkingsprogramma’s
2020-2021 Onderzoek stedelijk metabolisme, in kaart brengen
materiaalstromen
2021 Economische vertaling van onderzoek naar kansen en prioritaire
acties (in functie van de update van de strategie)
2019-2020 Opstarten platform Circulair Leuven en uitwerken eerste
versie van stedelijke strategie
2020 Opmaak landschapskaart
2021 Uitwerking monitoringsysteem
2021 Voorbereiden update stedelijke strategie, klaar tegen 2022
2020-2024 Uitwerken traject om circulaire principes te integreren in
het stedelijk aankoopbeleid
2020-2024 Optimaliseren beleidsinstrumenten (bv. algemene
bouwverordening)
2021-2024 Samenwerken met andere steden in lerende netwerken
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•

2020-2024 Aantrekken bovenlokale middelen voor strategische
doelstellingen (onder meer via Europese Green Deal)
D5 Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad

MJP

Actieprogramma 13: De stad stimuleert duurzame consumptie en ontwikkelt
een strategie voor een circulaire economie.
Actie 46: De stad stimuleert de circulaire economie en een duurzame
consumptie met verantwoorde materialen en neemt hierin een voorbeeldrol.
SDG

SDG1106 – SDG12 – SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 9

Werf 57

Omschrijving
•

•

•

•

Om een stedelijke circulaire strategie voldoende structureel te onderbouwen zijn er
verschillende instrumenten nodig. Die worden stap voor stap ontwikkeld. De stedelijke
strategie is lerend, wil onderweg op basis van de ervaringen tot een nog betere focus
komen. Dat verklaart het voornemen om tegen 2022 een update te maken van de
stedelijke strategie, met tegen dan concretere doelstellingen, instrumenten om te
monitoren, een wetenschappelijke onderbouwing van de prioritaire keuzes, …
Een belangrijk element bij dat alles is het in kaart brengen van de belangrijkste
materiaalstromen op stedelijk niveau. Zo kan duidelijk worden waar de belangrijkse
economische potenties liggen voor het beleid (bv. bij circulair bouwen). Het is de bedoeling
dat onderzoek snel op te starten, zodat ook tijdig de economische vertaling naar
prioriteiten kan worden gemaakt in functie van de update van de strategie.
De stad wil de circulaire principes ook zelf verankeren in het eigen functioneren. Het
verduurzamen van het aankoopbeleid kan een zeer belangrijk hefboomeffect hebben om
circulaire dynamieken te stimuleren. Verder is het zo dat beleidsinstrumenten zoals
verordeningen en vergunningen vaak nog niet zijn afgestemd op circulariteit. Een gerichte
aanpassing kan een versterking zijn voor circulaire praktijken (zoals bv. ‘urban mining’).
De stad wil het stedelijk circulair beleid uitdrukkelijk koppelen aan de beleidsdynamiek op
bovenlokaal niveau, onder meer via de Europese Green Deal. Het is de bedoeling gericht
bovenlokale subsidies aan te trekken om het stedelijk beleid te versterken.
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Mobiliteit
Doelstelling
De uitstoot van mobiliteit heeft een belangrijk aandeel in de uitstoot van CO2 en is dus erg belangrijk in
het klimaatbeleid. Op het vlak van een duurzame mobiliteit wil Leuven een modal shift naar duurzame
vervoersmiddelen realiseren via een multimodale mobiliteit en combi-mobiliteit (het combineren van
verschillende vervoersmiddelen om van punt A naar punt B te gaan) binnen een regionaal vervoerplan,
waarin een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk met trambussen, nieuwe fietssnelwegen,
versterkte overstapknopen en voorstadparkings centrale elementen zijn. De stad wil een bereikbare
en leefbare stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen
De stad wil duurzame mobiliteit realiseren in de vervoersregio Leuven. Hiertoe is de opmaak van een
regionaal vervoersplan en integratie van het strategisch project Regionet Leuven in het regionaal
vervoersplan nodig. De stad Leuven staat achter het principe van meer samenwerking en slagkracht op
het niveau van de stads- en vervoersregio en wenst een voortrekkersrol te spelen in het versterken en
verbeteren van stadsregionale samenwerking rond ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid.
Binnen het kader van het strategisch project Regionet werken we een mobiliteitsplan uit in
samenwerking met de randgemeenten (= deelruimte stadsregio).
In de deelgemeenten willen we de levenskwaliteit en de verkeersveiligheid verbeteren, door samen met
de inwoners mobiliteitsplannen uit te werken, als structurele en duurzame antwoorden voor het
mobiliteitsvraagstuk.
We zorgen ervoor dat voetgangers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen op het openbaar
domein, dat daarom overal leesbaar moet zijn.
De dynamiek van een groeiende stad brengt met zich mee dat ook het aantal verplaatsingen in Leuven
en de ruime regio rond Leuven jaar na jaar toeneemt. Om onze bereikbaarheid op termijn te garanderen
en tegelijkertijd onze klimaatdoelstellingen te halen, is een structurele modal shift van individueel
autogebruik richting meer voetgangers, fiets en openbaarvervoerverplaatsingen. Ook de groei van het
aandeel autodelen en fietsdelen is een belangrijke doelstelling om een daling van individueel autobezit
en hieruit volgende ruimtebeslag waar te maken.
Om de beoogde modal shift, de evolutie van het gebruik van deelmobiliteit en het autobezit goed te
kunnen opvolgen, investeren we in de nodige data-verzameling en –analyse. We ontwikkelen een eigen
multimodaal verkeerssimulatie model waarmee we het beleid beter kunnen ondersteunen en
evalueren.
Vandaag gebeurt 66% 1 van de verplaatsingen in Leuven met de auto, 15% met openbaar vervoer en
19% zijn fiets- en voetgangersverplaatsingen. Ten opzichte van 2013 is dit zelfs nog een toename van
het aandeel autogebruik. Ambitie is om tegen 2030 naar een aandeel autogebruik te gaan van 40% en
een kwasi verdubbeling van het aandeel openbaar vervoer (25%) en zachte vervoersmodi (35%).

1

Cijfers multimodaal verkeersmodel Vlaanderen - 2017
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--

Belangrijke kanttekening is dat bijna 60% van de verplaatsingen in Leuven van bovenlokale oorsprong
zijn en dat het gros van de autoverplaatsingen komt vanuit de regio en de buurgemeenten. Een
bovenlokale aanpak van de mobiliteitsdoelstellingen is daarom noodzakelijk. Als we enkel kijken naar
de verplaatsingen op het grondgebied van Leuven, dan scoren we reeds behoorlijk hoog op vlak van
fietsen
voetgangersverplaatsingen.

Bron: VVC - 2017
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Maatregelen en acties
Mobiliteitsplanning
Eigenaar
Betrokken
Ambitie

Indicator

Acties

Tim Asperges
Afdeling Ruimte en Onroerend Erfgoed, politie, AWV, Provincie, buurgemeenten,
• Binnen de vervoersregio Leuven wordt een regionaal mobiliteitsplan
uitgewerkt.
• Leuven stelt samen met de buurgemeenten een stadsregionaal
mobiliteitsplan op. Dit mobiliteitsplan maakt onderdeel uit van de
deelruimte ‘stadsregio Leuven’ dat uitgewerkt wordt binnen de
Regionetstudie.
Op het niveau van de stad Leuven werken we mobiliteitsplannen uit per
deelgemeente.
• Regionaal mobiliteitsplan Vervoersregio Leuven
• Stadsregionaal mobiliteitsplan regionet
• Mobiliteitsplan per deelgemeente
• Modal split doelstelling tegen 2030 35% fiets-voetganger, 25% OV, 40%
autoverplaatsingen
•
•
•
•

Timing

MJP

•
•
•

Voortrekkersrol in de stadsregionale samenwerking in het mobiliteitsbeleid
en het project Regionet
Werken aan mobiliteitsplan voor het hele grondgebied.
Uitwerken mobiliteitsplannen deelgemeenten.
Uitbouw van een monitoringsysteem om evolutie verplaatsingsgedrag
Leuven op te volgen (2-jaarlijks onderzoek verplaatsingsgedrag, netwerk
van permanente telpunten, …)
Regionaal mobiliteitsplan 2020-2021
Bovengemeentelijk mobiliteitsplan ‘stadsregio Leuven’ 2020-2021
Mobiliteitsplannen deelgemeenten: Kessel-Lo 2020-2021, Wijgmaal 20212020, Heverlee 2023-2024

D7: Leuven, leefbare en veilige stad met aangename wijken met een verwevenheid
aan functies
Actieprogramma 16: Vanuit een integraal ruimtelijk beleid zetten we in op
stadsontwikkeling met oog voor kernversterking en een strategisch aanbodbeleid
voor (boven)lokale voorzieningen.
Actie 58: We werken mee aan een geïntegreerd ruimtelijke ordenings- en
mobiliteitsbeleid voor de regio.

SDG

SDG09 - SDG1102 - SDG1103 - SDG1107 - SDG1108 - SDG17

Link Roadmap

Programma 5

Werf 26

Omschrijving
•

De stad wil duurzame mobiliteit realiseren in de vervoersregio Leuven. Hiertoe is de
opmaak van een regionaal vervoersplan en integratie van het strategisch project Regionet
Leuven in het regionaal vervoersplan nodig. De stad Leuven staat achter het principe van
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•
•

•

•

•

•

•

meer samenwerking en slagkracht op het niveau van de stads- en vervoersregio en wenst
een voortrekkersrol te spelen in het versterken en verbeteren van stadsregionale
samenwerking rond ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid.
De stad maakt een mobiliteitsplan voor Leuven, dus met deelplannen voor de
deelgemeenten of de ring.
We actualiseren het fietsbeleidsplan en we koppelen er duidelijke prioriteiten aan. We
zorgen dat in de mobiliteitsplannen fietsen aandacht krijgt, telkens volgens dezelfde
structuur met circulatie, fietsroutes, fietsparkeren, parkeren, trage wegen, zone 30, aanleg
OD, schoolomgevingen, gebaseerd op algemene fietsroutekaart en RSL. We detecteren
missing links en nemen deze mee opnemen bij mobiliteitsplannen.
Bij de uitwerking van de mobiliteitsplanning wordt, aangezien uitgegaan wordt van het
STOP-principe, ook een centrale plaats gegeven aan voetgangers, bv door conflicten met
fietsers te vermijden, rustzones te creëren en het openbaar domein gepast in te richten.
Aansluitend werkt de stad aan een beleid rond werfverkeer, venstertijden,
schoolomgevingen … zodat een globaal mobiliteitsbeleid op punt staat . Afstemmen van
de doelstellingen van de mobiliteitsplanning op de wettelijke randvoorwaarden inzake
signalisatie is een aandachtspunt.
We maken, als belangrijk uitvloeisel van het duurzaamheidskader voor
stadsontwikkelingsprojecten, een Ontwerpbeheerplan Openbaar Domein dat een
instrument kan zijn om zowel intern (discussies over ontwerp openbaar domein) als extern
naar burgers of andere actoren duidelijk te maken waarom er gekozen wordt voor
bepaalde ontwerpoplossingen. Bij de heraanleg van pleinen of grotere
stadsontwikkelingsprojecten stellen we systematisch een masterplan openbaar domein
op. We formaliseren het STOP-principe in een (ontwerp)richtlijnennota die functies van
wegen en pleinen koppelt aan ontwerpprincipes Hierbij wordt een zebrapadenplan, plan
rond 70, 50 , 30 gemaakt
Hierbij werkt de stad ook aan een parkeerbeleidsplan, waarin een totaalvisie op
straatparkeren, centrumparkings, laden en lossen of kiss and rides, parkeerzones en
parkeerregimes, parkeren met deelwagens opgenomen is. Daarbij neemt de stad
begeleidende maatregelen zoals het stimuleren van het inleveren van nummerplaten,
degressieve parkeersubsidie, digitalisering straatparkeren, dubbel gebruik parkings
stimuleren, … De stad onderzoekt Diestsesteenweg/ Mechelsesteenweg/ Wetenschap,
past indien nodig de parkeerverordening aan en volgt het parkeren op adhv
parkeerdrukmeting en parkeerinventarisatie.
Meer structurele dataverzameling en -analyse (visie) ter ondersteuning van beleid, oa door
het opvolgen van Momentum (ontwikkelen van tools voor beleidsevaluatie)

Leuven Fietsstad
Eigenaar
Betrokken
Ambitie

Afdeling mobiliteit - Sara Claeys
Verkeersdienst politie, dienst signalisatie, SWW, dienst communicatie
Fietsverplaatsingen moeten met de helft toenemen tegen 2025 en verdubbelen
tegen 2030.

Indicator

Modal split fietsverplaatsingen algemeen
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Modal split fietsverplaatsingen woon-werk
Gemiddeld aantal fietsers per dag op specifieke locaties
Acties

Timing

Verder uitvoeren van fietsbeleidsplan Leuven.
Realiseren van fietsstraten, woonerven, autoluwe routes
Uitbreiden van de fietsinfrastructuur, fietssnelwegen en missing links.
Fietssnelwegen routes er naartoe verbeteren
Autoluwe buurten en alternatieve autoluwe
Uitwerken van een fietsparkeerbeleid, met buurtfietsenstallingen, tijdelijke
stallingen bij evenementen, fietsgeleiding bij grote stallingen, differentiatie
parkeerduur, …
Stimuleren van het fietsgebruik door middel van campagnes
Uitbouwen aanbod deelfietsen
Uitbouw vaste fietstellers
2025

MJP

D6: Leuven, bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad
Actieprogramma 14: We realiseren de publieke ruimte steeds volgens het STOPprincipe en investeren in een bereikbare, wandelbare stad en fietsstad met een
vlot en efficiënt openbaar vervoer
Actie 48: We investeren in de heraanleg van wegen in functie van
verkeersveiligheid, levenskwaliteit en betere mobiliteit en zetten in op minder
hinder bij (wegen)werken
Actie 49: We stimuleren het fietsgebruik en verbeteren de fietsinfrastructuur

SDG

SDG03 – SDG09 - SDG1102 - SDG1103 - SDG1106 - SDG1107 - SDG13

Link Roadmap

Programma 5

Werf 29

Omschrijving
•

•
•
•

Op regionaal niveau zetten we in op de realisatie en optimalisatie van fietssnelwegen, als
onderdeel van het regionaal mobiliteitsplan (Regionet). We maken actief werk van de
uitbouw van de fietssnelwegen Leuven-Tienen en Leuven-Aarschot. We pleiten voor de
selectie en uitwerking van fietssnelwegen naar Diest en Tervuren. We optimaliseren de
bestaande fietssnelwegen naar Brussel en Mechelen. We optimaliseren de routes naar
de fietssnelwegen
Op bovenlokaal en lokaal niveau zetten we in op de realisatie van missing links, als
onderdeel van het mobiliteitsplan, het schoolrouteplan en het fietsbeleidsplan.
We verbeteren de fietsinfrastructuur door materiaalkeuze, verbreding bestaande
fietspaden…
De stad bouwt een tragewegennetwerk uit om zachte mobiliteit te faciliteren en zet
daarbij in op de belevingswaarde van het netwerk. We zetten in op looproutes,
wandelroutes, fietsroutes, e.a. met kwalitatief groen en beweegvriendelijke ruimtes die
eveneens de sociale cohesie bevorderen We benutten het blauwgroene netwerk als
drager voor verbindingen voor zacht vervoer. Op die manier past het tragewegenplan
eveneens in het creëren van ecologische groencorridors die de biodiversiteit van fauna
en flora versterken..
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•

We werken aan de uitbouw van autoluwe buurten volgens het principe ‘Mengen waar
het kan, scheiden waar het moet’. Er blijft evenwel extra aandacht voor leesbaarheid van
het openbaar domein waar verschillende weggebruikers (voetgangers, fietsers, e-steps,
monowheels…) zich verplaatsen in een gemengde verkeersomgeving, zodat de zachte
weggebruiker zich steeds veilig kan voelen. Tevens realiseren we alternatieve autoluwe
fietsroutes in de buurt van drukke (steen)wegen.
• We realiseren bijkomende fietsstraten waar onvoldoende ruimte is voor afzonderlijke
fietsinfrastructuur. Bijkomende maatregelen kunnen het autoluwe karakter van de straat
versterken.
• We investeren in fietssuggestiestroken op wegen met belangrijke busroutes en/of een
ontsluitingsfunctie en een te krap profiel voor fietspaden.
• Bij al deze maatregelen wordt gewaakt over de haalbaarheid van de ingreep op de
beoogde plaats en wordt zo vermeden dat fietsstraten of woonerven slecht functioneren
door het te drukke verkeer of niet-geschikte profiel, de voorrangsregelingen gepast zijn,
voetgangersveiligheid gewaarborgd is, conflicten tussen bv speed pedelecs en andere
modi vermeden worden.
• Er komt een inventarisatie van het fietsparkeeraanbod (als onderdeel van een
parkeerbeleidsplan) en we concretiseren het onderdeel rond buurtfietsstallingen en
breiden het uit. We onderzoeken een ondersteuning ervan, bv via subsidie.
• We zetten tijdelijke fietsenstallingen op bij evenementen, zorgen voor fietsgeleiding bij
grote stallingen, zorgen voor een gedifferentieerde parkeerduur bij bepaalde stallingen,
zorgen voor extra diensten bij grote stallingen, …
• We stimuleren fietsgebruik via:
o De promotie van testmogelijkheden (elektrische fietsen, bakfietsen, steps…);
o Een premie voor de aankoop van een (bak)fiets in ruil voor het inleveren van de
nummerplaat;
o De uitbreiding en promotie van Velokadee;
o De fietsschool voor volwassenen en lessen fietsbehendigheid;
o Een oplossing voor stallen van studentenfietsen in vakantieperiodes;
o De ondersteuning van fietstaxi’s.
• Reglement deelmobiliteit fiets implementeren, vergunningen uitreiken
• We plaatsen vaste fietstellers op een 15-tal belangrijke locaties, om het gebruik van de
fiets beter te kunnen monitoren.

Openbaar vervoer
Eigenaar

Afdeling mobiliteit - Tim Asperges

Betrokken

De Lijn, Partners in vervoersregio

Ambitie

Tegen 2015 is het aantal OV-verplaatsingen met minstens 1/3 toegenomen.
Tegen 2030 is het aantal verdubbeld.

Indicator

Modal split openbaar vervoerverplaatsingen
Reistijden bussen
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Aandeel elektrische bussen
Acties

Timing

• Uitwerking Regionet en Netplan 2020-2025
• Realisatie van het Ringplus tracé
• Autonome busshuttleverbinding
• Optimaliseren van de derdebetalersformules
• Communicatiecampagnes rond openbaar vervoer
• Toegankelijkheid bushaltes verhogen
Invoering nieuwe netplan voor de vervoersregio Leuven in 2021

MJP

D6: Leuven, bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad
Actieprogramma 14: We realiseren de publieke ruimte steeds volgens het
STOP-principe en investeren in een bereikbare, wandelbare stad en fietsstad
met
een
vlot
en
efficiënt
openbaar
vervoer
Actie 51: We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer

SDG

SDG09 - SDG1102 - SDG1106 - SDG1107 – SDG1108 - SDG13

Link Roadmap

Programma 5

Werf 30

Omschrijving
Verdere uitwerking en realisatie van Regionet Leuven, opmaak regionaal vervoersplan binnen de
vervoersregio Leuven met onder andere de afwerking en realisatie van het netplan 2020-2025
•

•
•

•
•

•

We realiseren samen met De Lijn het Ringplus-tracé, waarbij de doorstroming van het
openbaar vervoer en gecentraliseerde openbaar vervoersknopen ter hoogte van de
stadspoorten (Parkpoort), Gasthuisberg en imec-Wetenschapspark de uitgangspunten
zijn.
De stad ijvert bij De Lijn om het stadsnet tegen 2025 volledig elektrisch te maken.
We trachten werk te maken van de realisatie van een autonome busshuttleverbinding
tussen parking Vaartkom – centrum – Wetenschapspark. Leuven werkt hiervoor samen
met De Lijn.
We zetten elektrische shuttles in om de voornaamste randparkings met het stadscentrum
te verbinden.
We streven naar een volledig toegankelijk openbaar vervoer zonder reservatieplicht voor
mensen met een mobiliteitsbeperking, doorheen de binnenstad en in elke kern van de
deelgemeenten waarbij alle haltes en bussen toegankelijk zijn en de chauffeurs een
opleiding in omgang met personen met een handicap en het ondersteunen van een
rolstoelgebruiker hebben gekregen. De stad treft op korte termijn regelingen met De Lijn
om minimaal bij grote evenementen te streven naar 100% toegankelijke bussen (zonder
reservatieregeling). De adviseur toegankelijkheid werkt hiervoor actief samen met de
dienst mobiliteit van de stad en De Lijn.
Leuven biedt tal van derdebetalersformules om het busgebruik te stimuleren. Het gaat
onder andere over de studentenbuspas, gratis buspas 6-12 jarigen, P+Bus op
randparkings, shopping pendel Arenberg, winkelticket, gratis nachtbussen… We
evalueren de verschillende formules van derdebetaler en optimaliseren het aanbod in
functie van het versterken van het openbaarvervoergebruik.
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•

We zetten in op sterke communicatiecampagnes om het openbaar vervoer naar en in
Leuven te promoten

Stadslogistiek
Eigenaar

Afdeling Mobiliteit - Tim Asperges

Betrokken

Afdeling Economie en handel,

Ambitie

Verduurzamen goederentransport in- en uit Leuven
Uitbouw van een ‘Leuven Levert’ platform rond slimme stadsdistributie.
Stimuleren van korte keten verplaatsingen bij lokale handel

Indicator

Acties

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timing

Stadsdistributieplatform ‘Leuven Levert’ – ‘Kort’om’ Leuven
Spoorwegplatform operationeel tegen 2025
Modal split goederenverplaatsingen
‘Voertuigkilometers’ van goederen (vb. Foodmiles)
Uitbouw netwerk van slimme lockers op buurtniveau aan de Mobipunten
(minstens 10
Partner in Green Deal Slimme stadsdistributie
Uitbouw van het stadsdistributieplatform ‘Leuven Levert’ dat de ‘last
mile’ belevering organiseert.
Charter zero-emission stadsdistributie
Partner in het korte keten distributieplatform rond voeding ‘Kort’om
Leuven’.
Verdere uitbouw en exploitatie van laad- en loskader Ecowerf

•
•

Opstart ‘Kort’om Leuven’ – 2020
Opstart ‘Leuven Levert’ (mogelijk uitbreiding Kort’om Leuven’) 20212022 – stadsdistributieplatform operationeel tegen 2025
• Spoorwegplatform 2025
D6. Leuven, bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad

MJP

Actieprogramma 15: Met een innoverend mobiliteitsbeleid werken we aan een
autoluwe,
verkeersveilige
en
bereikbare
stad
Actie 55: We maken werk van een slimme en duurzame stadsdistributie

SDG

SDG09 - SDG1102 - SDG1106 - SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 5

Werf 33

Omschrijving
•

•

We maken werk van slimme en duurzame stadsdistributie, in overleg met de logistieke
spelers, horeca en handel, waarbij goederen gebundeld aan de rand van de stad geleverd
worden en de laatste kilometers naar hun bestemming via duurzaam transport gebeurt.
We starten een proefproject ‘tijdelijk overslagplatform’ op op de voormalige stelplaats
van De Lijn.
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•

•
•

•

Bij een succesvol proefproject werken we een publiek-private samenwerkingsconstructie
uit waarbij een permanent stadsdistributiecentrum gebouwd en geëxploiteerd wordt op
Leuven-Noord (in de pendelparking van de NMBS).
We experimenteren met Internet of Things en smart city-toepassingen binnen
stadsdistributie via o.a. het EU-project TOKEN (Horizon2020) in samenwerking met IMEC.
Op buurtniveau wordt de aflevering en verzending van (particuliere) pakjes gebundeld
door de uitbouw van een netwerk van slimme lockersystemen (zie ook MobiPunten), om
de talrijke transportwagens in de buurten te verminderen. Ook aan-huisleveringen blijven
mogelijk, in het kader van toegankelijkheid.
Uitbouw van stadsregionale logistieke platformen in functie van verdere overslag naar
water en spoor:
o In functie van minder wegtransport van bouw- en afbraakmaterialen verbeteren
en versterken we de toevoer en afvoer via de Vaart voor de hele stadsregio rond
Leuven. Kernpunt in de ‘laatste kilometer’-belevering van deze bouwmaterialen
is een vlotte toegankelijkheid naar het hoofdwegennet.
o In samenwerking met de Vlaamse Waterweg onderzoekt stad Leuven de uitbouw
van een bouwlogistieke hub ter hoogte van de laad- en loskade van EcoWerf.
o Zowel AB Inbev als AVEVE hebben nood aan een verdere verschuiving van
wegtransport naar het spoor en water. In samenwerking met AB InBev, VOKA,
Infrabel, NMBS, De Lijn en AWV maakt stad Leuven werk van de realisatie van
een overslagplatform op het spoor op Leuven-Noord.

Deelmobiliteit
Eigenaar
Betrokken
Ambitie

Afdeling mobiliteit – Tim Asperges, Magali Wouters
Autodelen.net, aanbieders deelmobiliteit
• Vermindering autobezit met 10% tegen 2025. Tegen 2035 is autobezit
gedaald met 50% en tegen 2050 met 75%.
• Tegen 2025 is het aantal salariswagens in Leuven gedaald met 25%.
• Toename OV-gebruik en verlaging fietsparkeerdruk door aanbod van
deelfietsen.
• Uitbouw van 50 Mobipunten tegen 2021 met aanbod van (elektrische)
deelwagens, e-deelbakfietsen en (e-)deelfietsen.
• Tegen 2025 maakt 30% van de Leuvenaars gebruik van autodelen en 70% van
het aanbod van deelfietsen.
• Tegen 2025 is 50% van de deelauto’s elektrisch
• Integratie van totale mobiliteitsaanbod in Leuven in MaaS (Mobility as a
service) apps.

Indicator

•
•
•
•

Evolutie autobezit
Evolutie toename deelmobiliteit
Aantal deelvoertuigen
Gebruikersgegevens aanbod deelmobiliteit

Acties

•
•

Update autodeelplan
Uitwerken van een regelgevend/kwaliteitskader voor deelfietsen en
vergunnen deelfietsaanbieders die hieraan voldoen.
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•
•
•

Timing
MJP

Derdebetalersregeling om gebruik vergunde deelfietsen te stimuleren.
Promotie en ondersteuning verschillende vormen van autodelen via
samenwerkingsovereenkomst met Autodelen.net
Uitbouw van Mobipunten

•
•

Promotie en sensibilisatie voor autodelen
MaaS: mee opvolgen binnen Vervoersregio en reglementerende kaders
opmaken

•
•

Vergunningskader deelfietsen 2020
Realisatie 50 Mobipunten 2021

D6: Leuven, bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad
Actieprogramma 15: Met een innoverend mobiliteitsbeleid werken we aan een
autoluwe,
verkeersveilige
en
bereikbare
stad
Actie 55: We maken werk van een slimme en duurzame stadsdistributie

SDG

SDG09 - SDG1102 - SDG1106 - SDG13 – SDG17

Link
Roadmap

Programma 5

Werf 31

Omschrijving
Leuven wil de deelmobiliteitsstad van Vlaanderen worden:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

We werken een regelgevend kader voor concessies en vergunningen van
deelmobiliteitsdiensten (e-autodelen, e-(bak)fietsdelen, e-steps, ...) uit.
De stad deelt haar eigen wagenpark met inwoners en dient zoals voorbeeld voor andere
bedrijven, organisaties… (onderdeel van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit)
We zetten in op specifieke acties rond autodelen, fietsdelen en delen van andere
vervoersmiddelen om de vervoersarmoede tegen te gaan. We hebben aandacht voor de
mobiliteit van alle inwoners en werken in overleg met experten daarvoor acties uit.
Via het doe-mee-luik van Kom Op voor je Wijk werken we een aanbod van een
(elektrische) deelbakfiets voor de buurt uit.
We ondersteunen burgerinitiatieven voor de oprichting van een Leuvense
burgercoöperatie rond elektrische deelmobiliteit via LICHT Leuven.
We zetten verder in op deelmobiliteit en rollen een netwerk uit van Mobipunten waar
verschillende vormen van deelmobiliteit gebundeld worden: autodelen, elektrisch
(bak)fietsdelen, e-steps, openbaar vervoer, buggy’s en rolstoelen...
We ondersteunen autodeel-aanbieders.
Uitbouw Mobility as a Service (MaaS), waarbij alle vervoerwijzen gebundeld op één
platform beschikbaar zijn voor de gebruikers:
Promotie en sensibilisatie voor autodelen met een vernieuwde samenwerking met
autodelen.net.. We promoten/sensibiliseren bij heraanleg straten/buurten, onderzoeken
een subsidie inleveren nummerplaat, een groot promotiekader met bv vouchers voor
deelmobiliteit
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Vergroenen van de mobiliteit
Eigenaar
Betrokken
Ambitie

Indicator

Acties

Timing
MJP

Afdeling mobiliteit – Katrijn Pipijn, Magali Wouters
Afdeling economie en handel
• Tegen 2025 rijden al de deelauto’s en Leuvense bedrijfswagens
elektrisch/emissievrij.
• Tegen 2030 rijden alle standplaatstaxi’s en nieuwe auto’s in Leuven
emissievrij.
• Tegen 2025 rijdt het volledige stadsnet van De Lijn 100% elektrisch.
• Aandeel elektrische wagens bij taxi, deelauto’s, bedrijfswagens,
particuliere wagen.
• Aandeel busvloot 100% emissievrij
• Aandeel eigen wagenpark stad Leuven
• Tegen 2025 zijn al de publieke parkings uitgerust met een voldoende
aanbod aan laadpunten.
• Tegen 2025 zijn er minstens 100 publieke laadpalen in Leuven.
• De stad Leuven zet in op de vergroening van haar eigen wagenpark.
• Taxireglement en uitrol snellaadinfrastructuur zorgt voor transitie naar
100% emissievrije standplaatstaxi-vloot tegen 2030.
• De stad Leuven schakelt 100% elektrische busshuttles in voor haar
randparkings.
• De stad Leuven dringt aan bij De Lijn om haar busvloot te volledig te
vergroenen.
• Invoering van een lage emissiezone voor de regio Leuven (af te spreken
binnen de vervoersregioraad) tegen 2025).
• 20% deelauto’s elektrisch tegen 2022
• 80 laadpalen tegen 2022 en 100 tegen 2025
D6: Leuven, bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad
Actieprogramma 15: Met een innoverend mobiliteitsbeleid werken we aan een
autoluwe,
verkeersveilige
en
bereikbare
stad.
Actie 53: We creëren een draagvlak voor en zetten in op een duurzaam, dynamisch
en innoverend mobiliteitsbeleid.

SDG

SDG09 - SDG1102 - SDG1103 - SDG1106 – SDG1108 - SDG13 – SDG17

Link Roadmap

Programma 6

Werf 37

Omschrijving
•

We werken aan de transitie naar elektrische mobiliteit zonder uitstoot en zetten hiervoor
in op een verdere uitbouw van (semi)publieke laadinfrastructuur en de integratie in smart
grid Leuven, een slim elektriciteitsnetwerk waarbij de flexibiliteit van de productie, de
distributie, de opslag en het gebruik van energie, samen met de groei van de
hernieuwbare energiebronnen, steunt op een informatiesysteem dat het evenwicht van
het elektrische systeem van begin tot einde waarborgt. We stimuleren hiervoor laadpalen
in publieke parkings en zorgen voor laadpalen in de eigen parkings (vaartkom, de bond)
zodat we de verplichte aantallen van Vlaanderen realiseren voor 2019-2020 halen
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•
•
•
•

We ondersteunen van partners voor snellaadinfrastructuur en alternatieve brandstoffen
zoals waterstof,…
We vergroenen het eigen wagenpark en leggen via het autodeelplan ook minima voor
elektrische deelwagens op aan autodeelorganisaties
We dringen aan bij de lijn voor 100% elektrische bussen en zorgen ervoor dat enkel 100%
elektrische shuttles ingezet worden
Vanaf 2025 verlenen we enkel nog machtigingen voor elektrische standplaatstaxi’s (mits
voldoende snellaadpalen).
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Klimaatadaptatie
Doelstelling
Leuven heeft een kwalitatieve blauwgroene structuur met grote groene ‘vingers’ die het stedelijk gebied
opdelen in herkenbare delen en de woonkernen ‘omarmen’, waardoor elke woonkern dicht bij een
grote open ruimte ligt. De dragers van die structuur zijn de Dijle en haar zijrivieren en de
getuigenheuvels, aangevuld met een aantal aaneengesloten landbouwzones en grotere boscomplexen.
Kleinschaliger buurt- en wijkgroen in de woonkernen complementeren die grote structuren.
Toch is Leuven ook kwetsbaar voor klimaatverandering en is het nodig maatregelen te nemen tegen de
impact hiervan om de levenskwaliteit in onze stad te garanderen. De belangrijkste risico’s zijn:
o

Droogte en uitputting van waterreserves: diagnose uitgewerkt in droogtestudie;

o

Hittestress in wijken met veel verharding waar risicogroepen wonen;

Wateroverlast en erosie door afstroming van regenwater: potentiële overlast en
maatregelen besproken in hemelwaterplan en erosiebestrijdingsplan;

o
o

Overstromingsrisico vanuit de waterlopen: idem

o

Teloorgang van ecosysteemruimte en biodiversiteit

Om de veerkracht van de stad te verhogen tegen hittegolven, droogteperiodes, en tegen aanhoudende
en meer intensere regenval, is het daarom noodzakelijk om de blauwgroene structuur in de stad te
versterken, te ontsnipperen en de samenhang te verbeteren, en om deze diep in de woonkernen te
laten doordringen. De blauwgroene structuur is immers essentieel voor de leefkwaliteit van onze stad:
ze wapent de stad tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, ze draagt bij aan de woonkwaliteit en
biodiversiteit, ze versterkt de mentale en fysieke gezondheid van de Leuvenaar, ze biedt plaats aan
landbouw, natuur en recreatie.
In de Leuvense woonkernen zetten we in op bijkomende vergroening, geven we ruimte aan water, en
verbeteren we de relatie met de open ruimten rondom. In de dichtbebouwde
historische binnenstad en in het kernwinkelgebied leveren we bijkomende inspanningen om groen (en
water) een zichtbare plaats te geven en te ontharden waar mogelijk. We verknopen groene plekken in
de stad tot een samenhangend netwerk met veilige en aangename verbindingen. In zo’n netwerk krijgt
elke groene ruimte een specifiek karakter en vervult ze één of meerdere functies of zogenaamde
ecosysteemdiensten. Het beschermen en uitbreiden van de ecosysteemruimte in Leuven veronderstelt
ook de uitbouw van grote en kleinere gebieden die voor de mens niet of beperkt toegankelijk zijn,
en maximaal voorbehouden worden voor natuurontwikkeling in de stad.

Klimaatadaptatiestrategie
De vertaling van bovenstaande doelstellingen naar een strategie met geografisch overzicht van
prioriteiten en bijhorende actiepunten wordt vandaag reeds gefaciliteerd door het Hemelwaterplan,
het Droogteplan, het Erosiebestrijdingsplan en in de nabije toekomst ook door het Groenplan dat de
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schakel zal vormen tussen het Ruimtelijk Structuurplan Leuven en de concrete projecten en
maatregelen die moeten bijdragen aan een groenere stad. Een Hitteplan vormt een nog ontbrekend
puzzelstuk om tot een risicodekkend geheel van maatregelen te komen. Dit geheel van strategieën
vertaalt de doelstellingen in concrete acties die gericht zijn op het vermijden of beperken van risico’s,
het inspelen op opportuniteiten voor een integrale benadering, het beschermen van
kwetsbare inwoners en systemen, en op de aanpassing van gebouwen en infrastructuur.
Daarnaast kan een ‘ruimtelijke optimalisatie-analyse' een belangrijke tool opleveren om een efficiënt
ruimtegebruik inzake klimaatadaptatie te garanderen en beslissingen hieromtrent te faciliteren. Zo’n
analyse projecteert bovenstaande doelstellingen op de beschikbare ruimte van het Leuvense
grondgebied en belicht de geografische compatibiliteit of tegenstrijdigheid tussen de verschillende
strategieën voor hitte, droogte, wateroverlast en biodiversiteitsverlies. Ook conflicten en synergiën met
andere beleidsdoelstellingen binnen het klimaatactieplan in zijn geheel kunnen dankzij zo'n analyse
uitgelicht worden. Enkele voorbeelden zijn een mogelijk ruimtelijk conflict met de beleidsdoelstellingen
van het woonbeleid of een mogelijke synergie door vormen van landgebruik die zowel de lokale
voedselproductie als de lokale natuur versterken.
Een ‘kerngroep Klimaatadaptatie’ waakt over de vooruitgang van bovenstaande beleidsplannen en het
integreren hiervan in een horizontale samenwerking over verschillende stadsdiensten heen.
Klimaatadaptatie vereist namelijk een transversale en vaak ook gebiedsgerichte aanpak die een sterke
betrokkenheid van verschillende stadsdiensten vraagt. De Studiedienst Weg- en Waterbeheer, Dienst
Duurzaamheid, de Groendienst en de dienst Ruimte en Onroerend Erfgoed zijn vertegenwoordigd in
deze werkgroep, alsook de vzw Leuven 2030 om een nauwe samensporing met initiatieven binnen het
Leuvense netwerk en het Roadmap-traject te garanderen.

De vertaling naar maatregelen en acties
De verschillende plannen zoals hierboven omschreven (Hemelwaterplan, Droogteplan,
Erosiebestrijdingsplan, Groenplan, Hitteplan) zijn in algemene zin te vertalen in maatregelen
rond vergroening en biodiversiteit, waterbeheer(sing) en -beleving, erosiebestrijding, en het beperken
van het hitte-eiland effect. Toch situeren niet alle maatregelen zich in de blauwgroene structuur. Het
inpassen van koelteruimtes in de stad (in samenwerking met supermarkten, bedrijven, scholen,
e.d.) tijdens hittegolven is bijvoorbeeld tijdelijk en vormt een gerichte actie naar doelgroepen. Een
ander voorbeeld is de keuze voor “klimaatadaptieve materialen” bij bouw- en infrastructuurwerken
(vermijden van donkere materialen).
Binnen elk van deze domeinen zijn maatregelen dan onder te verdelen in noregret maatregelen enerzijds, die op korte termijn en eenvoudig kunnen genomen worden,
en anderzijds structurele ingrepen voor klimaatadaptatie die een nieuwe manier van
denken en werken vergen op langere termijn. Dat vraagt om een systematische samenwerking
tussen de beleidsvoorbereidende en de beleidsuitvoerende diensten, in nauwe terugkoppeling met het
bestuur.
Belangrijk is ook dat duurzaam geïntegreerde oplossingen of ‘nature-based solutions’ voorop staan in
deze aanpak. Dit zijn duurzame maatregelen die de nodige ingrepen voor klimaatadaptatie combineren
met sociale en economische doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn legio, waaronder speelterreinen
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of pleinen die water kunnen bergen bij hevige regenval of groendaken en groengevels die zowel de
biodiversiteit als de energiezuinigheid van gebouwen bevorderen.

Maatregelen en acties inzake vergroening
Met het oog op het creëren van een klimaatrobuuste, veerkrachte stad, wordt ingezet op het versterken
van de Leuvense groenblauwe netwerken. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de groenblauwe
hoofdstructuur als aan de meer fijnmazige groenblauwe dooradering en aan het meer diffuse stedelijk
groen in het denser bebouwd stadsweefsel.
Rond vergroening wil de stad inzetten op maximaal uitbreiden van het groenareaal, waarbij zowel
bossen, graslanden als moerassen of vijvers, heide, enzovoort gewenste vegetatietypes kunnen zijn,
alsook meer formele maar steeds biodiverse parkvegetaties. Vergroening van de stad zet verder ook
sterk in op een uitbreiding van meer kleinschalige groene elementen in het dichter bebouwde
stadsweefsel, inclusief gevelgroen en groendaken (met zowel aandacht voor meer natuurlijke als eerder
formele beplantingen).
Natuur wordt zoveel mogelijk met mekaar verbonden met het oog op het functioneren van het
ecosysteem. Een netwerk van groengebieden wordt hierbij samen ontwikkeld met het systeem van
waterlopen en beken aangezien dit zowel voordelen biedt voor de natuur als voor aspecten als
duurzame mobiliteit, ventilatie en hitte-eiland effect, enz... De natuur wordt daarbij maximaal
beleefbaar gemaakt zonder dat de beleving ervan deze natuur onder druk zet. Bebossing is een prioriteit
vanuit o.a. het klimaatbeleid, maar dient ook afgewogen te worden tegen de andere ecosystemen die
op de plaats kunnen ontwikkelen of aanwezig zijn. Hetzelfde gaat trouwens ook op voor de uitbreiding
van het aantal straat-, laan- en parkbomen, waarbij bv. waardevolle grasland- of bermvegetaties niet
volledig in de schaduw mogen gezet worden wanneer hierdoor de biodiversiteit te sterk onder druk zou
komen.
Naast natuur in de bos- en natuurgebieden streeft de stad ook naar maximale meekoppeling van
biodiversiteit en natuur in gebieden met andere functies. Onder het motto “natuur is overal” uit het
Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan Leuven (GNOP) dat de komende jaren een update zal krijgen,
wil de stad onder andere inzetten op kleine landschapselementen, natuurgerichte landbouw,
biodiversiteit op bedrijventerreinen, enzovoort. Daarnaast wil de stad het openbaar domein waar
natuur geen hoofdfunctie heeft - zoals bv. bermen of begraafplaatsen - beheren met oog op de
biodiversiteit. De stad streeft er tot slot ook naar om de gebouwen zelf in te zetten voor allerlei
vergroeningsmaatregelen met het oog op klimaatadaptatie en voor acties i.f.v. stedelijke biodiversteit.

Blauwgroene hoofdstructuur versterken
Eigenaar

Afdeling Ruimte en Onroerend Erfgoed- Daan Van Tassel

Betrokken

SWW, Afdeling Duurzaamheid, afdeling Groenbeheer,

Ambitie

Het ruimtelijk beleid is vervolledigd met deelplannen voor prioritaire zones als
Dijlevallei en een groenplan voor de bebouwde omgeving.
Het ruimtelijk beleid draagt zo bij tot de noodzakelijke klimaatadaptatie

Indicator
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Acties

Een ‘Masterplan’ voor de Dijlevallei en strategisch project voor de
Molenbeekvallei
Groenplan en actualisering GNOP (Afdeling Groenbeheer - Wim Verheyden)

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 12: De stad is een voorbeeld op vlak van klimaatadaptatie
Actie 4:. De stad maakt een klimaatadaptatiestrategie en zet in op onder
andere ontharding en vergroening
D7: Leuven, leefbare en veilige stad met aangename wijken met een
verwevenheid aan functies.
Actieprogramma 16: Inzetten op stadsontwikkeling met oog voor
kernversterking en strategisch aanbod aan voorzieningen.
Actie 58: Meewerken aan een geïntegreerd ruimtelijk ordenings- en
mobiliteitsbeleid voor de regio.
Actie 59: Vertalen van principes van het Ruimtelijk Structuurplan in RUP’s,
masterplannen en andere plannen.

SDG

SDG06 - SDG09 - SDG1102 - SDG1105 – SDG1107 - SDG1108 -SDG13 – SDG14
- SDG17

Link Roadmap

Programma 10

Werf 59, 60 (en 61, 62, 63, 64)

Omschrijving
•

•

•

We werken aan een globale visie voor de Dijle op het niveau van ons eigen grondgebied, bij
voorkeur in een regionaal kader (met de gemeenten in het stroomgebied van de Dijle). Uit die
globale visie moet blijken welke zones van strategisch belang zijn, onder meer op vlak van
waterhuishouding en natuurontwikkeling, maar ook waar er nog ‘missing links’ zijn in het
recreatieve netwerk en welk referentiekader we op vlak van beeldkwaliteit hanteren. Het
Ruimtelijk Structuurplan Leuven 2 (RSL2) beschrijft het uitwerken van zo’n visie als één van de
prioritaire projecten. De stad werkt hiervoor een stadsbreed ‘masterplan’ uit, inspelend op de
specifieke projecten en planprocessen die er al lopen (campus Arenberg, Redingensite,
Hertogensite, masterplan Ymeria Wijgmaal, enzovoort).
We werken voor de Molenbeekvallei aan een strategisch project met bijkomende ruimte voor
water, groen en routes voor verkeer en spelen het aanwezige erfgoed uit (RSL2).
o Bij de herontwikkeling van het Ruelenspark verbeteren we de aanliggende groene
ruimte en pakken we de overgang van de Molenbeekvallei naar de Naamsesteenweg
aan. We laten hiervoor een masterplan opmaken.
o We zetten een samenwerking met de buurgemeenten op om verdere stappen in het
strategisch project van de Molenbeek te realiseren.
De grote blauwgroene structuren en de kleinere groengebiedjes in de woonkernen verknopen
we zoveel mogelijk tot een samenhangend groen netwerk of weefsel. In dat netwerk zijn er
naast de echte groene kerngebieden ook zones die voornamelijk een verbindende functie
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hebben. Vaak zijn dat (lijn)infrastructuren (zoals wegen, de vaart, autostrades, beken,
spoorwegbermen), maar soms ook wat meer hybride zones (zoals een groene villawijk) of
opeenvolgende kleinere ‘stapstenen’. Die verbindingen zijn ecologisch zeer belangrijk en
bieden ook in recreatief opzicht een meerwaarde of zijn landschappelijk waardevol om een
structuur gaaf en leesbaar te houden. De relatie tussen het blauwgroen netwerk en de zachte
mobiliteitsstructuur (wandelpaden, fietsroutes,..) wordt gelegd daar waar beide netwerken
elkaars hefbomen zijn.
• Om te bepalen welke actie waar nodig is, is verder gebiedsgericht onderzoek per stadsdeel
nodig. Dat werken we verder uit in een groenplan voor de woonkernen. Dat plan geeft heel
concreet aan welke ingrepen waar nodig (en prioritair) zijn om het aanbod aan groene ruimten
in de kernen kwantitatief en kwalitatief op te krikken en tot een samenhangend netwerk van
groene plekken te komen. Het groenplan bekijkt de verschillende functies (ofwel allerlei
ecosysteemdiensten) en soorten groen: recreatief groen, natuur, bos, landschap en erfgoed en
klimaatgroen. Het geeft voor elke functie doelstellingen en kaarten die tonen hoe die kunnen
gerealiseerd worden.
• We bekijken, gekoppeld aan het GNOP of aan de gewenste structuur voor langzaam verkeer,
welke missing links we prioritair aanpakken. Dat kan leiden tot verwervingen of samenwerking
met eigenaars.
• De verbindingen tussen groene plekken zijn in wijken veelal straten of paden. Die richten we
in, met het oog op een veilig en evident gebruik van het groene netwerk in de woonkernen.

Vergroening van de stad
Eigenaar

Afdeling Groenbeheer - Wim Verheyden

Betrokken

Afdeling Ruimte en Onroerend Erfgoed, afd. Duurzaamheid, SWW, AGSL

Ambitie

De stad bouwt het publiek toegankelijke groenareaal verder uit met 30 ha
tegen 2025. Daarnaast zet de stad in op het vergroenen van pleinen en straten
(met o.a. straatbomen) en van gebouwen (o.a. gevelgroen en groendaken).
Het stedelijke bomenbestand wordt fors uitgebreid. Verder wordt ook de
vergroening van semi-publiek en privaat domein gepromoot.

Indicator

•
•
•
•
•

Acties

•
•

Oppervlakte door de stad beheerd groen
Aantal straat-, laan- en plein- en parkbomen in beheer door de stad
Aangevraagde oppervlakte aan groendaken en geveltuinen in Leuven
(via het desbetreffende toelagereglement).
Aantal aangevraagde projecten in het kader van het project
“groenplaats” (met als doel speelplaatsen te vergroenen)
Een brochure met het oog op het promoten van allerlei groene
oplossingen (ook wel eens natuur-gebaseerde oplossingen of “naturebased solutions” genoemd) is ontwikkeld op maat van Leuven en
wordt actief verspreid.
Behoud en uitbreiding van het groenareaal
GIS-analyse i.f.v.het potentieel aan bijkomende straat-, laan-, plein- en
parkbomen
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•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Jaarlijks aanplanten van nieuwe straat-, laan-, plein- en parkbomen
(i.f.v. een forse uitbreiding van het bomenbestand), zonder hierbij
echter de meerwaarde van andere biodiverse vegetaties
(ecosystemen) uit het oog te verliezen.
Uitwerken van een beschermingsplan voor bomen.
De meerwaarde van allerlei “natuur-gebaseerde oplossingen” (naturebased solutions of groene oplossingen) wordt maximaal geïntegreerd
in de eigen stadsprojecten en op en rond het eigen patrimonium.
Deze groene oplossingen worden ook gepromoot bij externe
partners en burgers:
Implementeren van “Groene functionele belevingstrajecten” in het
kader van de verbetering en de uitbreiding van de fiets- en
wandelinfrastructuur en de beweegvriendelijke stad (zie ook
hoofdstuk mobiliteit).
Ondersteunen van de vergroening van gebouwen (en andere
maatregelen “natuurinclusief bouwen”).
Implementeren van een Biotoop-oppervlaktefactor (ofwel de Biotope
Area Factor (BAF)) in het vergunningenbeleid.
Implementeren van een groennorm (bij
stadsontwikkelingsprojecten).
Invoering van een biodiversiteitstoets bij ontwikkelingen in bepaalde
stadsdelen.
Samenwerking met natuurverenigingen en ondersteunen
vergroening van semi-publieke en private ruimten.

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 12: De stad is een voorbeeld op vlak van klimaatadaptatie
Actie 42: De stad maakt een klimaatadaptatiestrategie en zet in op onder
andere ontharding en vergroening
D7: Leuven, leefbare en veilige stad met aangename wijken met een
verwevenheid aan functies
Actieprogramma 17: We voorzien in de aanleg, beheer en onderhoud van
gedeelde, groene, kwaliteitsvolle openbare ruimte om te ontspannen, spelen,
bewegen en ontmoeten
Actie 66 Uitbouwen van een divers en kwalitatief groenaanbod tot een
samenhangend netwerk van groene plekken.
Actie 68: Beheren van het groenareaal en verder uitbouwen van de kruidtuin
tot volwaardige botanische tuin.
Actie 69: We maken beheerplannen voor bos- en natuurgebieden om de
biodiversiteit en belevingswaarde te verhogen

SDG

SDG03 – SDG06- SDG09 - SDG1105 -SDG1106 – SDG1107 – SDG13 – SDG14SDG15 – SDG17
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Link Roadmap

Programma 10

Werf 60, 61 (en 59, 62, 63 en 64)

Omschrijving
•

•

•

•

•

In Leuven was er in 2019 bijna 315 ha publiek groen (Omgevingsanalyse Leuven in Cijfers,
2018). Sindsdien werden er al enkele grotere oppervlaktes toegevoegd aan het publiek
toegankelijk groen (met o.a. de Scheutsite en de Vijvers van Bellefroid). We koesteren het
bestaande groenareaal en zorgen voor het maximaal behoud ervan. De stad blijft inzetten
op de verwerving van waardevolle gronden voor het natuurbeleid en richt deze in zodat
deze verschillende functies kunnen opnemen in het behoud van biodiversiteit,
waterhuishouding, natuurbeleving of lokale voedselproductie. Tegen 2025 breiden we het
publiek toegankelijke groenareaal uit met 30 ha. Tegen 2030 bouwen we dat groenreaal
nog verder uit tot 350 ha (overeenkomstig de engagementen uit de Roadmap).
De stad vergroot het kwantitatief en kwalitatief aanbod van groenzones in de stad. Naast
de klassieke formules waarbij de stad groengebieden aankoopt of in erfpacht neemt en
daarna instaat voor het beheer, onderzoeken we alternatieven waarbij private tuinen via
een samenwerkingsovereenkomst (deels) publiek gemaakt worden of waarbij burgers in
samenwerking met de stadsdiensten instaan voor (een deel van) het beheer van publieke
groengebieden.
Bomen in de stad moeten oud en groot kunnen worden en uitgroeien tot echte
toekomstbomen (de juiste boom op de juiste plaats). In stedelijk gebied is het behoud van
bomen een topprioriteit, ook bij openbare werken. In sommige gevallen is vernieuwing wel
genoodzaakt. Waardevolle bomen krijgen een beschermingsstatuut, een
beschermingsplan voor bomen wordt uitgewerkt en we breiden het bomenbestand fors
uit met klimaatrobuuste planten bij heraanleg van straten, voetpaden en
(schaduw)pleinen. Op basis van een GIS-analyse zal het potentieel aan bijkomende straat, laan-, plein- en parkbomen onderzocht worden. Jaarlijks worden nieuwe straat-, laan-,
plein- en parkbomen aangeplant, zonder hierbij echter de meerwaarde van andere
biodiverse vegetaties (ecosystemen) uit het oog te verliezen die mogelijk in het gedrang
komen wanneer ze te sterk in de schaduw komen te staan. Een genuanceerde aanpak is
vereist in functie van zowel klimaat als biodiversiteit en andere randvoorwaarden (zoals
bv. de luchtkwaliteit in smalle straten...). Jong plantgoed dat aangeplant wordt in het kader
van bebossing wordt niet volledig bijgeteld bij het aantal stedelijke bomen (aangezien
hiervan een groot aandeel verdwijnt na enkele jaren door de natuurlijke evolutie naar
volwassen bos).
In het kader van de verbetering en de uitbreiding van de fiets- en wandelinfrastructuur en
de ontwikkeling van het Leuvense speel- en verbindingsweefsel zet de stad in op
vergroening als maatregel om de stad beweegvriendelijker te maken (zie ook link met
hoofdstuk mobiliteit). De Vlaamse handleiding “Functionele Groene Belevingstrajecten” en
de publicatie “Groenvoorzieningen in de verkeers- en verblijfsruimte” van de Vlaamse
Stichting Verkeerskunde (VSV) kunnen daarbij richtinggevend zijn en zullen verder
onderzocht worden in functie van de opmaak van het Masterplan Openbaar Domein.
De stad blijft hiervoor ook samenwerken met verenigingen die zich inzetten voor het
natuurbeheer in de stad of de regio. Daarnaast zet de stad ook verder in op de
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•

•

•

•

•

•

ondersteuning van het vergroenen van semi-publieke en private ruimten (bv. via projecten
zoals “Groenplaats” met als doel speelplaatsen te vergroenen).
De meerwaarde van allerlei “natuur-gebaseerde oplossingen” (nature-based solutions of
groene oplossingen) wordt maximaal geïntegreerd in de eigen stadsprojecten en op of
rond het eigen patrimonium. De website “Klimaat en ruimte” (Departement Omgeving) en
de website “Groenblauwe Netwerken – Voor veerkrachtige steden” (Atelier GroenBlauw,
Nederland) geven een overzicht van dergelijke maatregelen in functie van diverse
klimaatuitdagingen en andere problemen: waterbeheer, hitte, stadslandbouw, energie,
luchtkwaliteit, sociaal-maatschappelijke waarde en biodiversiteit.
Bovenstaande groene oplossingen worden ook gepromoot bij externe partners en burgers.
Het belang van vergroening geldt immers niet alleen voor groen op het openbaar domein
maar ook in alle tuinen of private terreinen. Een brochure op maat van Leuven wordt
ontwikkeld en actief verspreid en de stad stimuleert bewoners verder om groendaken,
groengevels en groenslingers te realiseren (althans waar mogelijk):
o We realiseren zelf een aantal voorbeeldprojecten;
o We integreren vergroeningsprojecten in Kom op voor je Wijk;
o We onderzoeken of we de aanleg van groengevels en –daken nog meer kunnen
subsidiëren of praktisch ondersteunen.
o Ondersteunen van diverse andere maatregelen qua “natuurinclusief bouwen” (in
functie van de stedelijke biodiversiteit).
De stad onderzoekt op welke manier ze haar bewoners het beste kan ondersteunen bij een
duurzame en biodiverse inrichting van private tuinen, door aan te sluiten bij bestaande
initiatieven of door er zelf te ontwikkelen.
Verplichten van een groennorm (bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten) of een Biotoopoppervlaktefactor (BAF-score) bij nieuwbouw, overeenkomstig de diverse methodieken uit
Vlaamse duurzaamheidsmeters (zoals bv. “Duurzaamheidsmeter wijken” (LNE, 2017) en
“GRO-duurzaamheidsmeter” (Agentschap Facilitair Bedrijf, 2019)), het richtlijnenboek
“Milieueffectenrapportage: Stadsontwikkeling en recreatie” en/of diverse richtlijnen die
toegepast worden in andere Vlaamse of Europese steden.
Invoering van een biodiversiteitstoets bij ontwikkelingen in bepaalde stadsdelen (i.f.v. het
behoud van de meest waardevolle natuurelementen én met het oog op – kleinschalige –
ingrepen voor stedelijk natuur (bv. gerelateerd aan de Leuvense Koesterburen-campagne).
Bij de heraanleg van de Vaartoevers, met de integratie van Leuven Bad zoeken we naar
een waardevolle invulling zodat het een heel jaar door een aangename verblijfsplaats kan
zijn. De buurtbewoners worden hierbij betrokken.

Een belangrijke algemene randvoorwaarde bij de vergroening van Leuven is het duurzaam beheer van
het totale groenareaal. Kosten voor aankoop, aanleg én vooral ook het beheer ervan op langere termijn
moeten afgetoetst worden aan de totale impact en/of de efficiëntie van de specifieke
vergroeningsmaatregelen die voorgesteld worden en aan de beschikbare beheercapaciteit binnen de
betrokken stadsdiensten en/of de financiële middelen. Hierbij wordt wel steeds rekening gehouden met
de multifunctionaliteit van groene oplossingen (in vergelijking met vaak eerder monofunctionele
technologische oplossingen). Op elke plek wordt gestreefd naar de meest duurzame oplossing (onder
andere via het ontwerp en door het vermijden van onduurzame groengevelsystemen). Zeer
beheerintensieve groenvormen (zoals bv. groen in verhoogde bakken of groenslingers) worden enkel
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daar toegepast waar echt geen andere, meer duurzame of efficiëntere opties beschikbaar zijn en waar
er toch een hoge nood is voor vergroening.

Multifunctioneel groen en natuurontwikkeling
Eigenaar

Afdeling Groenbeheer -Wim Verheyden

Betrokken

Afdeling duurzaamheid, Afdeling
Gebiedsgerichte werking, SWW

Ambitie

De stad benadrukt de duurzame multifunctionaliteit van natuur, landschap en
(stedelijk) groen, zowel in de eigen werking alsook in de communicatie naar
externe partners waarmee de stad samenwerkt en naar de Leuvenaar. Ook de
ondersteuning van de biodiversiteit is een belangrijke functie die overal dient
meegenomen te worden.

Indicator

De ecosysteemdiensten-benadering is – in de analyse van de verschillende
groenfuncties - geïntegreerd in het Leuvense groenplan.

Ruimte

en

Onroerend

Erfgoed,

De ecosysteemdiensten-benadering is vertaald in de dagelijkse werking van
alle betrokken stadsdiensten.
Het principe “Natuur is overal” uit het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan
(GNOP) is vertaald in de dagelijkse werking van alle betrokken stadsdiensten.
Acties

•

•

•
•

Communicatiecampagne – zowel intern naar alle betrokken
stadsdiensten alsook naar externe partners – die enerzijds een
duurzame multifunctionaliteit van natuur, landschap en (stedelijk)
groen benadrukt en die anderzijds ook wijst op het principe “natuur
is overal” uit het GNOP.
Natuurontwikkeling wordt meegekoppeld in het beheer van alle
groenzones en wordt ook gestimuleerd in bedrijventerreinen,
landbouwgebieden, enz.
Voedselproductie in groengebieden wordt gestimuleerd waar
mogelijk.
Het duurzaam beheer van Historische tuinen wordt ondersteund
(o.a. omwille van het behoud van oude volumineuze bomen die zo
belangrijk zijn bij het counteren van het hitte-eilandeffect in de
zomermaanden).

Timing

2025

MJP

D7: Leuven, leefbare en veilige stad met aangename wijken met een
verwevenheid aan functies.
Actieprogramma 17: Voorzien in de aanleg, beheer en onderhoud van
gedeelde, groene, kwaliteitsvolle openbare ruimte.
Actie 66: Uitbouwen van een divers en kwalitatief groenaanbod tot een
samenhangend netwerk van groene plekken.
Actie 67: Openbare ruimte kwalitatief invullen, en stimuleren van divers
verblijfsgebruik van openbare ruimte.
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Actie 70: Begraafplaatsen ontwikkelen tot groene plekken waar rust, stilte,
verbinding, rouw centraal staan.
SDG

SDG03 – SDG09 - SDG1106 – SDG1107 – SDG13 – SDG15 – SDG17

Link Roadmap

Programma 10

Werf 60, 61 (en 59, 62, 63 en 64)

Omschrijving
•

•
•

•

•

Groene ruimten zetten we multifunctioneel in. Groene ruimten – in brede zin en zowel
publiek als privaat - zijn altijd multifunctioneel, ze leveren immers gelijktijdig tal van
ecosysteemdiensten. Naast hun recreatieve diensten en hun positieve effecten op de
gezondheid en het mentale welzijn, bieden ze een natuurlijke bescherming tegen
overstromingen, dragen ze bij aan natuurlijke waterzuivering en de regulatie van het
erosierisico, helpen ze bij de lokale en globale klimaatregulering en bij het zuiveren van de
lucht, bieden ze ondersteuning aan allerlei bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders, en
ondersteunen ze de biodiversiteit in het algemeen (en maken er zelf natuurlijk deel van uit).
Indien groene ruimten goed beheerd worden kunnen ze ook duurzame leveranciers zijn van
voedsel, water, hout en allerlei ander natuurlijke producten (bv. voor de circulaire
economie) en van biomassa voor energieproductie (bv. uit restromen van het beheer van
groen, natuur en landschap) (zie link met hoofdstukken energie en circulaire economie).
We versterken de link met voedselproductie in parken en groengebieden waar mogelijk (zie
link met hoofdstuk voedselproductie).
We zorgen voor een ecologische basiskwaliteit in landbouwgebieden, via beheer van kleine
landschapselementen, beheersovereenkomsten, bermen, holle wegen. Op basis van de
totale oppervlakte van Leuven en het oppervlak cultuurgrond aangegeven in de
landbouwtelling van 2013, is in Leuven 1.719 hectare in gebruik voor landbouw
(cultuurgrond) of 29,9% van de totale oppervlakte (Ruimtelijk Structuurplan Leuven, 2017).
De stad zet samen met Leuven 2030 en alle betrokken partners in op het vergroenen en
het biodiverser maken van bedrijventerreinen (o.a. in het kader van de Vlaamse Green Deal
“Bedrijven en Biodiversiteit”). Cijfers van het Agentschap Ondernemen tonen aan dat er in
2014 circa 191 ha ruimte aan bedrijventerreinen aanwezig was in Leuven (Ruimtelijk
Structuurplan Leuven, 2017).
De 9 Leuvense begraafplaatsen zijn goed voor in totaal 25,5 hectare van het groenareaal in
Leuven (Omgevingsanalyse Leuven in cijfers, 2018). We zetten verder in op de
herontwikkeling van de stadsbegraafplaatsen – zoals reeds toegepast op Diestseveld – als
groene verblijfsplekken, waar rust, stilte, verbinding en rouw centraal staat, tot plekken
waar je graag bent en je verbonden voelt, waar je reflectie vindt. We vereenvoudigen de
reglementeringen rond begraafplaatsen om te zorgen voor een laagdrempelige toegang.
Mensen met diverse culturele achtergrond kunnen er terecht voor begraving en rituelen.
De herontwikkeling zal in participatie, rekening houdend met de eigenheid van de
belanghebbenden, verlopen. Ook zal gewerkt worden aan meer biodiversiteit op
begraafplaatsen, onder andere door waar mogelijk aangepaste bloemenmengsels in te
zaaien of andere kleinschalige natuurmaatregelen te integreren (voor zover dit het goed
functioneren van de begraafplaatsen niet in het gedrang brengt).
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•

We ondersteunen eigenaars om historische tuinen met respect voor de erfgoedwaarde zo
duurzaam mogelijk in te richten. Het behoud van (oude) monumentale bomen is daarbij
een belangrijk aandachtspunt (omdat die zo belangrijk zijn bij het counteren van het hitteeilandeffect in de zomermaanden).

CO2-opvang in de groene ruimte
Eigenaar

Afdeling Groenbeheer - Wim Verheyden

Betrokken

Afdeling duurzaamheid, SWW (link waterbeleid en droogte), Afdeling Ruimte
en Onroerend Erfgoed, Gebiedsgerichte werking, VLAR

Ambitie

Waar mogelijk zet de stad in op specifieke natuurontwikkelingsprojecten met
het oog op CO2-afvang en -opslag (bv. veen, bosuitbreiding, permanent
grasland, enz…).

Indicator

•
•
•
•

Acties

•

•
•

Toename van het areaal bos, permanent grasland, veen, enz…
Toename van het areaal aan “agroforestry” (boslandbouw) en/of de
oppervlakte of lente van kleine (houtige) landschapselementen
Koolstofgehaltes in (landbouw)bodems (voor zover data beschikbaar
zijn)
Zie ook indicatoren met betrekking tot duurzame landbouw in het
hoofdstuk “voedsel - verduurzaming van de landbouw”)
GIS-analyse van het potentieel voor CO2-opslag in de groene ruimte:
veen, bosuitbreiding, permanente graslanden, kleine
landschapselementen zoals hagen en houtkanten, agroforestry...
Aanplanten van nieuwe buurtbosjes en aanplant van bossen in het
kader van (her)bebossing en/of bosuitbreiding
Opstart van “agroforestry”-projecten op het grondgebied van Leuven

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 13: Stimuleren van duurzame consumptie en ontwikkelen
van een strategie voor circulaire economie.
Actie 47: Samenwerken aan duurzame en innovatieve stadslandbouw en
uitvoeren van de voedselstrategie.

SDG

SDG03 – SDG1106 – SDG12 - SDG13 – SDG15 – SDG17

Link Roadmap

Programma 10

Werf 62

Omschrijving
•

Waar mogelijk zet de stad in op specifieke natuurontwikkelingsprojecten met het oog op
CO2-afvang en -opslag (bv. veen, bosuitbreiding, permanent grasland, enz…). De stad
onderzoekt de uitbreiding van bossen in de omgeving.
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•
•

Ook het behoud en de uitbreiding van kleine landschapselementen in het buitengebied
is van belang.
De stad onderzoekt samen met diverse externe partners hoe initiatieven die leiden tot
een CO2-opvang kunnen gestimuleerd worden. Bebossing, en omvorming van
landbouwgronden naar permanente graslanden zijn hier mogelijke projecten. Samen met
de andere betrokken stadsdiensten en de partners binnen Leuven 2030 zal bv. ook het
potentieel van “agroforestry” op Leuvens grondgebied onderzocht worden.

Maatregelen en acties inzake waterbeheer
Het waterbeleid in de stad wordt sterk ingegeven vanuit de nood aan ontharding. Vlaanderen is , met
16 % van de oppervlakte één van de meest verharde gebieden van Europa. Door de vele verharding
ontstaan allerlei negatieve effecten op de omgeving en vaak ook hoge kosten. Enkele van de nadelen
zijn een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder
CO2-opslag door planten en de bodem, een verlies aan biodiversiteit. Bovendien wordt de verharde
ruimte niet altijd efficiënt benut. Ontharden is daarom een belangrijk kwantitatief en kwalitatief doel.
Tegen 2050 wil Vlaanderen de verharding in de open ruimte met 20 procent verminderen. Dat is, zeker
voor een groeiende centrumstad als Leuven zeer ambitieus. Het gaat over het ontharden van de open
ruimte met vele hectares per jaar.
We willen de verdere verharding van Leuven vertragen tot er geen netto bijkomende verharding meer
is in 2050. Ook dit is een hele uitdaging die ook zeer sterk verschilt van het business-as-usual-scenario.
Ontharden is tevens een middel. Door verregaande ontharding worden niet alleen bodemvoorraden
aangevuld maar wordt ook gewerkt aan biodiversiteit, het tegengaan van het hitte-eilandeffect, het
verbeteren van de luchtkwaliteit en het beheersen van de hemelwaterafvoer of het creëren van ruimte
voor voedselproductie.
Met het hemelwaterplan dat gemaakt is heeft de stad een kader om in de bebouwde omgeving een
waterbeheersing te realiseren die zowel gericht is op bronmaatregelen, technische oplossingen als het
bijsturen van beleid inzake wateropvang en -gebruik.
Belangrijk aspect in het waterbeleid is het ruimtelijk beleid, dat als kader moet dienen voor maatregelen
in zowel de bebouwde omgeving als de open ruimte.

Uitvoeren van het Hemelwaterplan
Eigenaar

Studiedienst weg- en waterbeheer - Stijn Van Herck

Betrokken

Afdeling Ruimte en Onroerend Erfgoed, afd Duurzaamheid, afd. groenbeheer,
afdeling communicatie, KUL, Aquafin

Ambitie

Het hemelwaterplan wordt minstens om de 5 jaar geactualiseerd in functie van
de gerealiseerde projecten.

Indicator

•
•
•

Overstortfrequenties
Overstromingen
Verharde oppervlakte
108

Acties

•
•
•

Investeringsprojecten uit het hemelwaterplan worden uitgevoerd, bv
regenpleinen, WADI’s, bufferbekkens,...
Het beleidskader rond waterbeheer wordt bijgestuurd aan de hand
van het hemelwaterplan.
Het waterlopenbeheer wordt bijgestuurd.

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 12: Als stad het voorbeeld zijn op vlak van klimaatadaptatie.
Actie 43: Investeren in een goed functionerend (gescheiden) rioleringssysteem
met voldoende buffercapaciteit.
Actie 44: Investeren in een goed functionerend (gescheiden) rioleringssysteem
met voldoende buffercapaciteit.

SDG

SDG06 - SDG09 - SDG1105 - SDG1107 - SDG12 -SDG13 – SDG14

Link Roadmap

Programma

Werf

Omschrijving
•

•

•
•

•
•
•

Het hemelwaterplan is de basis om doordacht te investeren in riolering, maar beoogt ook
om overstromingsmogelijkheden te creëren, door (open) buffers te voorzien en de
beleving van water te verhogen. De stad evalueert en stuurt het hemelwaterplan bij waar
nodig en zorgt ook voor een koppeling met het droogteplan.
Verschillende investeringsprojecten in het openbaar domein geven mee uitvoering aan het
hemelwaterplan door voldoende buffercapaciteit te voorzien om water lokaal te
houden en door gescheiden rioleringen aan te leggen.
We toetsen elk infrastructuurproject (zowel privaat als publiek) af aan de principes
opgenomen uit het hemelwaterplan en sturen bij waar nodig.
Ook in private ontwikkelingen dient specifieke reglementering gevolgd te worden
aangaande de rioleringen en het watergebruik. Bepaalde normen zullen verstrengd
worden voor woningen en ontwikkelingen gelegen in gebieden die door het
hemelwaterplan geïdentificeerd werden.
Regenpleinen, ontharding, WADI’s, inschakelen van beekvalleien in waterhuishouding
Waar bestaande waterlopen zich ondergronds bevinden, onderzoeken we waar en hoe we
die opnieuw kunnen openleggen.
We zorgen voor de bewustwording van de principes van het hemelwaterplan zowel bij de
stadsdiensten, de bewoners, externe actoren,...

Ontharden van de stad
Eigenaar

Studiedienst weg- en Waterbeheer – Katleen Remeysen

Betrokken

Afdeling Ruimte en Onroerend Erfgoed, afd Duurzaamheid, afd. groenbeheer,

Ambitie

Geen netto bijkomende verharding tegen 2050?
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Indicator
Acties

Ontharde oppervlakte (verhouding verharding/groen)
•
•
•

Ontharden van eigen terreinen en stimuleren van het ontharden van
privé-terreinen
Aanpassen van de regelgeving in het ruimtelijk beleid en waterbeleid
om te komen tot een waterneutrale ontwikkeling.
Vergroenen van het kernwinkelgebied

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad.
Actieprogramma 12: Als stad het voorbeeld zijn op vlak van klimaatadaptatie.
Actie 42: Met een klimaatadaptatiestrategie inzetten op onder meer
ontharding en vergroening.

SDG

SDG06 - SDG09 - - SDG1105 – SDG1107 - SDG13 - SDG14

Link Roadmap

Programma

Werf

Omschrijving
•

•

•

•
•

•

We ontharden het openbaar domein actief, waar mogelijk. We bekijken welke straten en
pleinen verder onthard kunnen worden, in samenhang met de verkeerscirculatie en ontsluiting en het groenplan. We realiseren op eigen terrein zo veel
mogelijk onthardingsprojecten, waarbij de stad haar voorbeeldfunctie uitdraagt.
De afweging tussen ontharding en waterdoorlatende verharding wordt project specifiek en
per locatie gemaakt. Hierbij wordt ernaar gestreefd om de verharding zo veel als mogelijk
zuiver functioneel te houden. Daarnaast worden steeds de infiltratiemogelijkheden en
buffercapaciteiten onderzocht en wordt getracht om water lokaal te houden.
We sensibiliseren de bewoners over de noodzaak voor ontharding. Dit gebeurt door een
brede communicatie- en informatiecampagne via verschillende kanalen, waarbij de
problematiek duidelijk wordt uitgelegd en waarbij wordt aangetoond hoe de verschillende
kleinere ingrepen kaderen binnen het grotere verhaal van de klimaatadaptatie.
We roepen Leuvenaars actief op om eigen voorbeeldprojecten van ontharding in te dienen.
We zetten nog meer in op ontharden op privaat domein. We onderzoeken hoe we
enerzijds grote partners daartoe kunnen stimuleren, anderzijds hoe we bijvoorbeeld via
een systeem van verhandelbare bouwrechten meer open ruimte kunnen vrijwaren.
We motiveren bewoners om mee na te denken en in te stappen in onthardingsprojecten
voor de eigen buurt. We geven vorm aan een straat van de toekomst als
inspiratievoorbeeld voor andere straten waar we veel meer ruimte geven aan water en
groen en aandacht hebben voor ontharding. We zetten experimenten op met
voorbeeldstraten: Kabouteremansstraat en Constantin Meunierstraat. We ondersteunen
bewoners om voorstellen in te dienen voor de Vlaamse Onthardingsprojecten en dienen
zelf voorstellen in. Hierbij ondersteunen we de Leuvenaars zo veel mogelijk, o.a. door
mogelijke maatregelen op te lijsten en door de praktische uitwerking mee op te nemen.
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•

•
•

We onderzoeken hoe we inwoners kunnen ondersteunen en sturen om verhardingen op
te breken. Dit kan in heel wat gevallen met (financiële) ondersteuning maar kan plaatslijk
ook via handhaving wanneer bouwvoorschriften niet nageleefd werden.
We spreken handelaars en bewoners van het kernwinkelgebied aan om samen een plan op
te maken om dit gebied te vergroenen.
Ruimtelijk beleid wil blijvend inzetten op inbreiding in het bestaande weefsel en wil telkens
een ontharding realiseren. Open ruimtegebieden blijven maximaal behouden. Waar deze
toch aangesneden worden, wordt gestreefd naar een waterneutrale ontwikkeling.

Tegengaan van verdroging
Eigenaar

Studiedienst weg- en Waterbeheer Stijn Van Herck

Betrokken

Afdeling milieu, afdeling duurzaamheid

Ambitie

Nieuwe stadsontwikkelingsprojecten worden waterneutraal.
Het gebruik van grondwater en leidingwater daalt.

Indicator

Hoeveelheid gerecupereerd bronbemalingswater of bedrijfswater
Aantal onthardingsprojecten

Acties

•
•
•
•

Uitwerken van een actieplan op basis van droogtestudie en
hemelwaterplan.
Opname van droogtebestrijding in aanleg en beheer openbaar domein
en groen.
Aanpassen van de reglementering rond stedelijke ontwikkelingen en
bronbemalingen,
Opstarten van projecten om verbruik van grondwater tegen te gaan,
zowel in eigen patrimonium, groenbeheer, woningen en bedrijven,
landbouw enz.

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad
Actieprogramma 12: Als stad het voorbeeld zijn op vlak van klimaatadaptatie.
Actie 43: Integraal water beheren waarbij watersystemen als geheel worden
bekeken.
Actie 42: Met een klimaatadaptatiestrategie inzetten op onder meer
ontharding en vergroening.

SDG

SDG06 - SDG09 - SDG1105 - SDG1107 - SDG13 – SDG14

Link Roadmap

Programma

Werf

Omschrijving
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•

•

•

•

•

•

•

Uitgaande van de droogtestudie en het hemelwaterplan werkt de stad een samenhangend
plan uit dat verdroging moet tegengaan. Dit plan volgt de 4 pistes die in de droogtestudie
voorgesteld worden (Waterbeschikbaarheid verhogen, Water besparen, effecten van
klimaatverandering opvangen en water optimaal verdelen) en brengt dus maatregelen
samen die inzetten op ontharden en vergroening maar omvat ook specifieke maatregelen
die daling van het grondwater tegengaan.
Beleidsmatig zorgt de stad voor reglementering die nog meer inzet op het infiltreren van
in nieuwbouw (geen afvoer van regenwater meer). De stad werkt een nieuwe
reglementering uit voor de private waterhuishouding om ook bij bestaande bebouwing
hierin meer ambitieus te zijn.
Naast ontharding en vergroening zet de stad meer in op lokale infiltratie, al dan niet
ondergronds bij verhardingen die er toch blijven door deze infiltratievoorzieningen te
integreren in het ontwerp bij de heraanleg van openbaar domein.
We nemen initiatieven om waterverbruik bij particulieren te reduceren en nemen ook
initiatieven om het waterverbruik (grondwater en leidingwater) in de eigen organisatie
(stadsreiniging, sportdienst, …) of bij het beheer het openbaar domein (groenbeheer) te
reduceren.
Via de omgevingsvergunning willen we bronbemalingen beperken en projecten opzetten
om, waar retourbemaling niet mogelijk is, dit bemalingswater nuttig te gebruiken in
droogteperiodes of trachten via maatregelen als het aanleggen infiltratiesleuven bij
bronbemalingen of het beheer van grachten in de omgeving meer bemalingswater te
laten infiltreren. Ook projecten rond het gebruik van proceswater dat geloosd wordt,
worden opgezet.
We zorgen voor een bewustwording en communicatie bij inwoners over het belang van
rationeel waterverbruik en trachten de aanleg en het gebruik van particuliere
grondwaterputten van inwoners te beperken.
Door de verdere uitwerking van het erosiebestrijdingsplan en de werking rond duurzame
landbouw willen we samen met de landbouwsector verdroging tegengaan in het
landbouwareaal.

Maatregelen en acties inzake hittebestrijding
Leuven is als centrumstad van die omvang dat het hitte-eiland effect zich duidelijk manifesteert in
zomer. Leuven wil dit effect evenwel zoveel mogelijk beperken en zelfs verkleinen door een doelgericht
beleid. Hierbij wil de stad kiezen voor bouwmaterialen of bouwtechnieken die warmteopname zoveel
mogelijk vermijden, wil de stad schaduw creëren en verkoelende elementen in de stedelijke kernen
integreren. Bij de hierboven voorgestelde maatregelen inzake groenbeheer en waterbeheer wordt het
temperen van het hitte-eilandeffect bovendien integraal als ‘co-benefit’ opgenomen in de uitvoering
van de acties opdat ook deze maatregelen een maximaal temperend effect op de stedelijke temperatuur
als gevolg hebben.

Hitte-eiland effect tegengaan
Eigenaar

Afdeling Duurzaamheid -Geert Vanhorebeek
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Betrokken

SWW, Groendienst, Dienst Ruimte en Onroerend Erfgoed, Dienst Bouwen (?),
Leuven 2030, KU Leuven

Ambitie
Indicator
Acties

•
•
•
•
•

Uitwerking van een hitteplan
Opname van hitte-eiland in energiecoachproject
Opname van hitte-eiland in aanleg openbaar domein
Opname van hitte-eiland in bewonersprojecten
Specifieke communcatie en maatregelen bij hittegolven

Timing

2025

MJP

D5: Leuven, boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut aan een
klimaatneutrale en klimaatadaptieve stad.
Actieprogramma 12: Als stad het voorbeeld zijn op vlak van
klimaatadaptatie.
Actie 42: Met een klimaatadaptatiestrategie inzetten op onder meer
ontharding en vergroening.

SDG

SDG06 - SDG07 - SDG09 - SDG1102 - SDG1103 - SDG1105 - SDG1106 - SDG1108
- SDG12 - SDG13 - SDG14 - SDG15 - SDG16 – SDG17

Link Roadmap

Programma

Werf

Omschrijving
•

•

•

•
•

De stad werkt een hitteplan uit waarbij zowel structurele maatregelen om het hitte-eiland
effect tegen te gaan als tijdelijke maatregelen die kunnen genomen worden tijdens
hittegolven elkaar aanvullen. Studies zoals het GARMON-project kunnen hiervoor als input
dienen.
Naast alle initiatieven rond energie-efficiëntie of hernieuwbare energie wordt in de
werking van de energiecoach ook aandacht voor hitte-eiland opgenomen, bv door in DuBOadviezen de mogelijkheden te schetsen rond groendaken of groene gevels, door het duiden
van het belang van materialen, die hitte reflecteren ipv opnemen, of door belang te
verduidelijken van een groene buitenruimte.
Bij de aanleg van het openbaar domein wordt het hitte-eiland als bepalende factor in het
ontwerp ervan meegenomen, bv door het creëren van schaduwrijke zones door het
aanplanten van bomen, met focus op de gebieden die uit de kwetsbaarheidsanalyse als
prioritair naar voor komen of door de keuze van materialen die hitte-eiland temperen.
Stromend water in de stad als verkoelend element kan hierbij eveneens ingezet worden.
Ook bij projecten die uitgewerkt worden met inwoners zoals Kom op Voor je wijk of
projecten rond biodiversiteit wordt hitte-eiland tegengaan meegenomen.
De stad bereid in het hitteplan een communicatie uit die bij hittegolven kan uitgerold
worden en werkt ook een set van tijdelijke maatregelen uit die genomen kunnen worden
(tijdelijke schaduwplekken, gebouwen ter beschikking stellen, private domeinen of parken
ter beschikking stellen, …
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Begrippenlijst klimaatactieplan 2020
Roadmap: De roadmap, opgesteld door Leuven 2030 en tal van experten, dient als leidraad om tegen
2050 het doel van een klimaatneutrale stad te realiseren. (info: https://roadmap.leuven2030.be/)
Urban mining: hierbij worden waardevolle materialen uit een stedelijke omgeving ‘gemijnd’. Urban
Mining onderschept deze materialen vóór het recyclageproces, slaat ze op in een materialenbank en
hergebruikt ze voor nieuwe projecten. De focus in Leuven ligt hierbij voornamelijk, maar niet
exclusief, op hout en staal.
ETS (Emissions trading system): Het Europese systeem voor emissiehandel is het eerste grote
systeem voor het verhandelen van uitstootrechten van broeikasgassen in de wereld, en is ook de
grootste.
Scope 1: alle uitstoot die direct het gevolg is van activiteiten binnen de stad of gemeente.
Scope 2: omvat de indirecte emissies voor de energie (elektriciteit of andere) die is ingekocht door
bv. huishoudens of bedrijven binnen de stad of gemeente. De emissies vinden dan plaats bij het
opwekken van deze energie.
Scope 3: omvat alle overige emissies ten gevolge van de activiteiten van de bedrijven, inwoners,
gemeentelijke diensten, etc. die buiten het gebied van de stad gebeuren, maar ten dienste staan van
de inwoners, bedrijven, industrieën, … van de stad.
ESCO’s: Energy Service Companies, leveren energiediensten aan bedrijven, organisaties, of
eventueel groepen van particulieren. Het bedrijf voert een energieproject uit in een gebouw en
financiert dat project ook zelf. Met een gedeelte van de besparing die het gedaalde energieverbruik
oplevert, betaalt de eigenaar van het gebouw die investering terug.
ELENA (European Local ENergy Assistance): is een duurzaamheidsprogramma voor stedelijke en
regionale autoriteiten binnen de Europese Unie. Het financiert geen projecten maar de
voorbereidingskosten. Dit programma is een gedeeld initiatief van de Europese Commissie en de
Europese Investeringsbank.
ORBA: analytische functiewaarderingsmethode
As-built schema: beschrijft de nieuwe situatie nadat de werken werden voltooid.
Realisatieconvenant: Convenant dat tussen één of meer partijen gesloten wordt ter verdere
verfijning en / of uitwerking van voorliggend Convenant met het oog op de realisatie.
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BAF: De biotoopcoëfficiënt bepaalt het deel van de oppervlakte dat ecologisch nuttig is (aangelegd
met vegetatie of gunstig voor het ecosysteem) op de totale oppervlakte van een bepaald perceel bij
een bouwproject (nieuw of renovatie).
Wijkenergietransitie: is de overgang naar een wijksituatie waarin de energievoorziening structureel
anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem.
Rikolto (vredeseilanden): een internationale niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd
boerenfamilies en hun organisaties ondersteunt. Dit zodat ze zich uit de armoede werken en tegelijk
de toekomst van ons voedsel veilig te stellen.
EIT Food: is een Europees toonaangevend voedselinnovatie-initiatief, dat zich inzet om het
voedselsysteem duurzamer, gezonder en betrouwbaarder te maken.
high-tech maakindustrie: vorm van industrie waar op moderne wijze de ontwikkeling van complexe
productietechnieken plaats vind. Vb. computer gestuurde productie, ontwikkeling robots enz.
circulair bouwen: onderdeel van een circulaire economie, waarbij het in essentie gaat over het
hergebruik van materialen en het recycleren met een zo hoog mogelijk waarde behoud.
Fair fashion: eerlijke kleding waarbij er word ingezet op openheid, transparantie een gezonde
werkomstandigheden.
STOP-principe: een manier die wordt gebruikt bij het inplannen van het mobiliteitsbeleid. Stappen,
Trappen, Openbaarvervoer en Personenwagens.
Klimaatadaptatie: het proces van aanpassing aan het huidige of toekomstige klimaat en aan zijn
effecten, om de nefaste gevolgen ervan af te zwakken of gunstige opportuniteiten te benutten.
WADI’s: bufferings- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld is met hemelwater.
Agroforestry (boslandbouw): een landgebruiksystemen waarbij het planten en/of actief beheren van
bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt.
Natuurinclusief Bouwen : Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij
zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en
natuurwaarden.
Nature based soutions: deze term betekent dat oplossingen gebaseerd zijn op natuurlijke systemen,
eerder dan technologische technieken
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