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Magnette mikt op klimaatpact

D E B O U W M E E ST E R
MERYEM KANMAZ

DOMOTICA VOOR BEGINNERS
Deze week vragen we professionelen naar hun bezoek aan Batibouw. Vandaag aflevering 1:
de interieurarchitect Jan Geysen (31).

Minister Paul Magnette: ‘Ik wil de orkestleider zijn.’ © photo news

De minister van Klimaat betrekt alle partijen en het middenveld bij het debat.
BRUSSEL (BELGA, DS) De lente van het leefmilieu, zo noemt
minister Paul Magnette (PS) zijn
plan om een breed maatschappelijk debat op te zetten dat moet
leiden tot maatregelen voor het
milieu, het klimaat en de duurzame ontwikkeling.
Hij wil alle politieke partijen van
meerderheid en oppositie, sociale
partners, ngo’s, consumentenorganisaties, academici en dies
meer samenbrengen om te discussiëren over waar we met dit
land naartoe willen. Alles samen
gaat het om 200 betrokkenen die
in werkgroepen over zes thema’s
brainstormen. Die zes zijn klimaatverandering, hernieuwbare
energie, natuurlijke rijkdommen
en biodiversiteit, leefmilieu en
gezondheid, duurzame productie
en consumptie en mobiliteit.
De werkgroepen zullen in mei uit
de startblokken schieten, na de
vorming van de nieuwe regering,
en voor de zomervakantie met
conclusies komen. Die moeten
voor de minister in concrete
maatregelen gegoten worden. ‘Ik
wil een pact waarin alle partijen
zich engageren.’

Mogelijk maakt Magnette geen
deel meer uit van de federale regering van na 23 maart. Wat dan?
‘Het risico bestaat dat alles stilvalt. Maar we moeten iets doen.’
Ook de burger wordt uitgenodigd
ideeën te spuien. ‘Dagelijks krijg
ik tientallen mails binnen met
ideeën. Sommige gek, andere bekend, dat maakt niets uit, ik wil
die mentale energie gebruiken.’
De bevolking kan de werkzaamheden van de werkgroepen op
websites volgen.

Vlaamse regering stapt
niet zomaar mee
Magnette pint zich niet vast op
doelstellingen. maar hij is er
voorstander van zoveel mogelijk
hernieuwbare energie zelf te produceren in België. ‘Er zijn kosten
maar ook baten aan verbonden.
Bovendien kunnen we wat we zelf
produceren, op lange termijn incalculeren. Bij wat we invoeren,
kan dat niet.’
Magnette is een federale minister
en heeft niet zo gek veel bevoegdheid in deze kwesties. Veel is gewestelijk. Hij ziet zijn rol daarom
als coördinerend. ‘Ik wil de orkestleider zijn. Ik wil niets forceren maar wil alle krachten bij de
gewesten laten samenwerken.

Met de smogmaatregelen is aangetoond dat het kan. De toewijzing van de CO2-uitstootrechten
was minder geslaagd. Vlaanderen
en Wallonië gingen niet akkoord
en ondergingen daarop de beslissing van Europa. Er was veel verzoening nodig.’
Aan Vlaamse kant wordt alvast
lauw gereageerd. ‘We hebben nog
maar een korte nota van Magnette ontvangen’, zegt de Vlaamse
minister van Leefmilieu, Hilde
Crevits (CD&V). ‘Half maart hebben we een onderhoud. Tot zolang kunnen we niet zeggen dat
we akkoord gaan met het hele opzet. Het is wel opvallend dat het
gros van wat Magnette wil, een
gewestelijke bevoegdheid is.’
Magnettes voorstellen om zelf
meer hernieuwbare energie te
gaan produceren, steunt Crevits
in elk geval wel. Crevits, die ons
land gisteren op een vergadering
van Europese milieuministers
vertegenwoordigde, verdedigde
gisteren een daling van de CO2 uitstoot met 30 in plaats van
20 procent tegen 2020. Dat moet
dan gerealiseerd worden in een
internationaal klimaatplan.
Het klimaatpakket van de Europese Commissie houdt in dat de
EU tegen 2020 de CO2 -uitstoot
met 20 procent vermindert en dat
20 procent van het Europese
energieverbruik uit hernieuwbare energie bestaat. (ty)

Het Antwerpse bureau PUUR-interieurarchitecten verzorgde al
de inrichting van winkels, van
een bakkerij, maar ook van
schooltjes en vormde een woonboot om tot kantoorboot. Het
nam deel aan de wedstrijd voor de
herinrichting van de Sint-Annakerk op Linkeroever en onlangs
haalden de architecten het project binnen voor de inrichting van
het personeelsrestaurant van het
Stuyvenberghziekenhuis, waar ze
een abstract bos in verwerken.
Brengt u ieder jaar een bezoek
aan Batibouw?
‘Dat ik zelf bouwplannen heb,
heeft dit jaar de doorslag gegeven
om Batibouw te bezoeken. Voor
interieurarchitecten zijn er nog
andere interessante beurzen zoals in Kortrijk die zich meer focussen op afwerking en design.
Batibouw is meer bouwgericht.
Toch doen wij er ook ideeën op
voor het leggen van vloeren, afwerken van muren of voor renovatietoepassingen. Ook het accent van de laatste jaren op duurzame toepassingen en ecologische producten, pikken we mee.’
Wat waren dit jaar de opvallende
trends in uw vakgebied?
‘We blijven voorzichtig met
trends en gaan niet met elke hype
mee. Interessant waren de toepassingen van technologie in
dienst van het comfort van klanten. Zo kwam de bekende fabrikant Niko met een systeem waarbij allerlei domotica in dozen vervat zit. Domotica voor beginners
zeg maar. Elke doos bevat een an-

dere functie. De “absence-control” bijvoorbeeld zorgt ervoor
dat je bij het verlaten van de woning met één functie alle lichten
kunt doven. Met de doos “lightcontrol” kun je vooraf drie tot zes
knoppen instellen van standaardlichtsterktes zoals een leeslicht,
werklicht of tv-licht die je daarna
onmiddellijk kunt activeren in
plaats van elke keer te dimmen
tot je de ideale lichtsterkte hebt.’
Andere dingen die de moeite
waard waren?
‘Zeer interessant voor ons zijn de
ambachtelijke gipsverwerkingen
van de firma Gesso. Je kent het
principe van de lijsten en rozetten in herenhuizen. Wel, die firma maakt lampenkappen in gips
die vervolgens in alle kleuren afgewerkt kunnen worden. Ze hebben ook een soort inbouwlamp
die in een opening in een muur
gemonteerd wordt met als effect
dat je enkel een inham ziet zonder de lichtbron.’
Leverde uw bezoek ook iets concreets op?
‘Het gaat meer om inspiratie opdoen en mee zijn met de nieuwe
ontwikkelingen. Ik merk dat alles
wat ecologie en duurzame toepassingen betreft nog in een beginfase zit. Ik vermoed dat dat nog zal
blijven evolueren. Zonnepanelen
bijvoorbeeld zullen na enkele jaren nog een groter rendement halen voor de prijs die men ervoor
betaalt dan vandaag. Toch is zoiets als het PEFC-certificaat, een
soort van bos-garantie, wel een
heel concrete stap in de goede
richting. Via een website kunnen
we bij houttoepassingen nagaan
welke panelen waar te vinden zijn
en welke firma ze levert met een
duurzaamheidsgarantie en informatie over de bossen waar het
hout gehakt wordt.’
- ONLINE
www.standaard.be/batibouw

Meer hooikoorts door opwarming
Het hooikoortsseizoen begint vroeger in de lente en duurt tot
diep in de herfst, meldt de Plantentuin van Meise.
BRUSSEL De maand februari
was met 126 uur zon en een gemiddelde dagpiek van 10,3 graden ‘uitzonderlijk’ en ‘zeer abnormaal’, zegt het KMI van Ukkel.
Normaal zijn 73 uur zon en een
gemiddelde maximumtemperatuur van 6,2 graden. Er viel in februari geen sneeuw in Ukkel —
normaal is dat 5,9 dagen. En het
regende slechts op 11 dagen, tegenover de gebruikelijke 16 dagen. Met andere woorden: na januari, dat gemiddeld bijna 4 graden te warm was, winterde het
ook in februari niet. Volgens de
Plantentuin van Meise is het
meest alarmerende gevolg de verlenging en versterking van het
pollenseizoen. Bijvoorbeeld de
hazelaar bloeit al sinds de eeuw-

wisseling 25 dagen vroeger dan
vijfentwintig jaar eerder, en produceert veel meer stuifmeel dan
vroeger. Dat is ook het geval voor
andere bronnen van hooikoorts,
zoals berken en grassen. Els en
hazelaar staan nu volop in bloei.
Nog verontrustender is de opmars van alsemambrosia, een
eenjarig struikje onkruid dat
vooral voorkomt in Noord-Amerika en zuidelijk Europa. Het stuifmeel veroorzaakt extreme hooikoorts en het aanraken van de
bloemen leidt tot allergieën zoals
astma en eczeem.
Onderzoek van de universiteit
van Harvard leert dat alsemambrosia door een vroege lente, zoals we die al enkele jaren op rij
kennen, tot 55 procent meer stuif-

meel produceert. Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid is de hoeveelheid pollen van alsemambrosia nog niet
alarmerend.
Professor Jan Ceuppens van de
KU Leuven ziet wel meer vroege
hooikoortspatiënten in zijn
wachtzaal. ‘Zowat tien procent
van de volwassen bevolking lijdt
aan hooikoorts, en dat percentage neemt door nog niet helemaal
opgehelderde redenen toe. Voor
de patiënten wordt het lastiger
want de pollen van hazelaars en
bomen komen steeds vroeger in
de lente. Vroeger zaten er pas
eind mei pollen van grassen in de
lucht. Vorig jaar was dat al midden mei het geval. En als het klopt
dat alsemambrosia naar onze
streken oprukt, wordt het seizoen
inderdaad langer. Maar ikzelf zag
nog geen enkele patiënt die lijdt
onder ambrosiapollen.’ (fds)

Jan Geysen: ‘Batibouw is voor mij vooral inspiratie opdoen.’ © cvc

