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Persbericht
PRIMEUR: voorstelling resultaten
thermografische luchtfoto op 5.12.18!
23 november 2018
Door het ondertekenen van het Burgemeesterconvenant nam de gemeente Opwijk het engagement om
haar steentje bij te dragen tot het terugdringen van de CO2-uitstoot in onze atmosfeer. Er werd een
klimaatactieplan opgesteld om deze doelstelling te bereiken. Een belangrijke hoeveelheid CO2 komt door
het verlies van energie door daken en ramen. Daar willen we verandering in brengen.
Tijdens de nacht van maandag 5 februari 2018 vloog een vliegtuig over het grondgebied van Opwijk en
maakte opnames met een warmtecamera. De opnames of warmtebeelden werden verwerkt tot een
thermografische kaart. Op deze kaart of warmtefoto kan elke inwoner zien hoeveel warmte via het dak
van zijn/haar huis verloren gaat. Dit warmteverlies is een indicatie voor de mate waarin het dak geïsoleerd
is. Het dak isoleren verhoogt het comfort van je woning en kan voor een flinke besparing op je
energiefactuur zorgen. Bovendien betekent dit een vermindering van de CO2-uitstoot.
Het warmteverlies op de thermografische kaart wordt weergegeven in 6 kleuren. Aan de hand van de
kleurencode kan men in een eerste oogopslag zien of het dak slecht, matig of goed geïsoleerd is. Het
toekennen van de kleurencode is geen exacte wetenschap. Om de juiste kleur en de juiste interpretatie
te kunnen geven aan een dak zijn er heel wat factoren waarmee rekening moet gehouden worden.
De thermografische kaart wordt in primeur voorgesteld op woensdag 5 december om 19 uur in
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 te Opwijk.
Welkomstwoordje en inleiding.
Toelichting van de resultaten inclusief beeldmateriaal door Interleuven.
Mogelijkheid tot individuele raadpleging van het resultaat.
Deskundigen helpen de inwoners om de warmtefoto te interpreteren. Bovendien krijgt elke bezoeker
gratis advies over welke werken hij/zij kan uitvoeren aan het dak en ontvangt deze informatie over
bestaande premies.
Buiten zal de Kyotomobiel opgesteld staan, het mobiele energieadviesbureau van het gemeentebestuur,
3Wplus en de provincie Vlaams-Brabant.
Onder de aanwezigen worden 10 energiescans verloot met elk een waarde van € 40.
Op de foto: Deskundigen Silvia Cruz (woonconsulente), Eric Roelands (milieuambtenaar), Stefan
Kempeneers (Interleuven) en Geert Keldermans (Interleuven).

Meer info:
Dienst Grondgebiedzaken – Marktstraat 55 – 1745 Opwijk.
T 052 36 51 31 – E grondgebiedzaken@opwijk.be
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