Interleuven
Interleuven werkt aan de economische ontwikkeling
van de regio met aandacht voor duurzame ruimte
voor economie, zowel wat betreft huisvesting buiten
bedrijventerreinen
als
op
bedrijventerreinen.
Daarnaast ziet Interleuven het belang van de
bundeling van krachten binnen onze regio in.
Kirsten Bal
projectleider CIRCULER

Interleuven kort voorgesteld
Interleuven
is
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband
van
het
arrondissement Leuven. Interelveun werd
opgericht als dienstverlenende vereniging voor
de Ruimtelijke Ordening en de EconomischSociale Expansie van het arrondissement
Leuven op 8 juli 1965.

Bestaande terreinen worden actief beheerd, maar
soms dringt een nieuwe ontwikkeling zich toch op.
Daarbij moet voortdurend worden vernieuwd: principes
rond
‘efficiënt
ruimtegebruik’,
‘duurzaamheid’,
‘biodiversiteit’, … voor de ontwikkeling van
bedrijventerreinen winnen meer en meer terrein.
Het project CIRCULER is opgestart vanuit de visie
van Interleuven om de aanpak voor de ontwikkeling
van een bedrijventerrein permanent te verbeteren. De
lat werd in het verleden al hoger gelegd door het
streven naar een duurzaam bedrijventerrein en dit
door ingrepen zoals opvang en hergebruik van
hemelwater,
afname
van
groene
energie,
bedrijventerreinmanagement, efficiënt ruimtegebruik,
… Met dit project willen we nog een stap verder gaan
naar een circulaire gebiedsontwikkeling van een
bedrijventerrein.

Eerste CO2-neutraal bedrijventerrein van
Interleuven staat in Bekkevoort

Interleuven fungeert als verlengd lokaal
bestuur. Interleuven stelt medewerkers ter
beschikking van haar vennoten met expertise,
kennis en ervaring. Zij doen onderzoek, studie-,
plannings-, ontwerp- en beleidsvoorbereidend
werk. Interleuven begeleidt en adviseert bij
taken
en/of
opdrachten
waarvoor
zij
samenwerkt met externen, studiebureaus en
derden (projectregie).

“Omdat bedrijven steeds meer belang hechten
aan een duurzaam imago, stelde Interleuven
voor om Assent CO2-neutraal te maken. We
zijn daar meteen mee akkoord gegaan”,
herinnert Benny Reviers (schepen ruimtelijke
ordening Bekkevoort) zich. “Zo werd Assent
het eerste CO2-neutrale bedrijventerrein dat
Interleuven ontwikkelde. Als gemeente staan
we erg positief tegenover het blijvende streven
van Interleuven naar duurzame innovaties.”

82 enthousiaste medewerkers staan voor u
klaar!

Waar en hoe sturen we bij in de
aanpak en het stappenplan om een
hogere duurzaamheid en
circulariteit te realiseren op
bedrijventerreinen?

‘Future-proof’-bedrijventerrein Keiberg-Vossem
in Tervuren
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