
 
16

Als we goed voor onze aarde willen zorgen, moeten we aandacht hebben voor het milieu. De kinderreporters gingen daarom een aan-tal belangrijke vragen stellen aan Mohamed Ridouani, onze schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, vastgoed en…  
leefmilieu!

Groen Leuven
R O N D  D E  TA F E L  M E T  D E  S C H E P E N  VA N  L E E F M I L I E U

EXCLUSIEF

INTERVIEW

"Een brooddoos is  
veel beter voor het 

milieu dan aluminium- 
folie. Ik heb er eentje van Cars."Schepen Ridouani
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Groen Leuven
R O N D  D E  TA F E L  M E T  D E  S C H E P E N  VA N  L E E F M I L I E U

Dag meneer Ridouani, wij 
zijn de kinderreporters! 
Zouden wij u een paar  
vragen mogen stellen en 
ook foto’s mogen nemen?
Schepen Mohamed  
Ridouani: ‘Zeker en vast!’
Wat kunnen wij doen aan 
een beter klimaat?
‘Iederéén kan iets betekenen. 
Dat begint al bij je thuis:
* De tv volledig uitzetten, ook ’s 
nachts.
* Vaker met de fiets of te voet 
gaan. De auto is natuurlijk niet 
verboden, maar die gebruik je 
het best zo weinig mogelijk.
* Voornamelijk groenten en 
voedsel uit ons eigen land eten. 
Dan moet het eten niet met het 
vliegtuig komen.
* Je ouders ervan overtuigen 
om het elektriciteitscontract 
te veranderen naar groene 
stroom. Dat is duurzaam en 
vandaag kosten die con-
tracten niet meer dan een 
standaard contract. Leuven 
Switcht helpt je om het goed-
koopste contract te vinden.’

Doet Leuven het eigenlijk 
goed, op het vlak van 
milieu?
‘Wel, momenteel zijn wij 
een voorbeeld voor heel 
Europa. Wij hebben een 
grote prijs gewonnen: 
European Green Leaf 
2018. Dat wil zeggen dat 
we een voorbeeld zijn op 
het gebied van mobiliteit, 
hoe we inzetten op groen 
in de stad en hoe we 

samenwerken met scholen, 
inwoners en bedrijven. Dat is 
trouwens een pluim op de hoed 
voor iedere Leuvenaar. Door het 
circulatieplan hebben we het 
in de binnenstad wat moeilijker 

gemaakt voor de automobilisten. 
Ze moeten nu sneller naar par-
kings rond de stad en hopelijk 
gaat dat zijn vruchten afwerpen 
in de toekomst.’

Doen jullie onderzoek naar 
vervuiling? 
‘Ja, en ook daar is Leuven een 
van de beste leerlingen van 
Europa. Uit onderzoek blijkt dat 
Leuven de stad met het minste 
afval per gezin is. Daar doen we 
jaarlijks onderzoek naar.’

Hebt u zelf ook een brood-
doos? 
‘Ja, dat heb ik zeker. Jullie 
zullen wel lachen, maar het is er 
eentje van Cars.’

Wat doen andere landen 
goed in het klimaat? 
‘Mijn grote voorbeeld is Scan-
dinavië. Dat zijn de landen 
Noorwegen, Zweden, Finland 
en Denemarken. Denemarken 
is heel goed bezig. De meeste 
mensen daar gebruiken de fiets 
en ze hebben een warmtenet. 
Wij gebruiken gas en elektriciteit 
om te verwarmen. Zij hebben 
onder de stad pijpleidingen 
waar warm water door stroomt 
en die zo hun huis verwarmen.’

Wat zou er gebeuren als 
Leuven niet meer recy-
cleert? 
‘Zie je daar in de verte de  
Kesselse bergen? Moesten we 
niet recycleren, zou daar nog 
een berg naast komen, niet 
met bomen, maar met afval. 
We zouden al het afval dan niet 
verwerkt krijgen.’
 
Hartelijk bedankt voor  
het interview! 

"Wij hebben een heel  belangrijke prijs gewonnen: het European Green Leaf 2018. Daar heeft iedere  Leuvenaar bij geholpen!"Schepen Ridouani
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MILIEUTIPS VAN DE  

KINDERREPORTERS
✔ Meer moestuinen 

en dus ook meer  

seizoensgroenten

✔ Meer oplaadpunten 

voor elektrische auto’s

✔ Nieuwe sociale  

woningen ook  

energiezuinig maken

DE KINDER- REPORTERS


