
Kraainem is de eerste gemeente in Vlaanderen die systematisch CO2 meters 
ter beschikking stelt van handelszaken, horeca en openbare gebouwen 

Bertrand Waucquez, burgemeester van de gemeente Kraainem en energieconsulent in een vorig
leven,  promoot  het  gebruik  van  CO2 meters  bij  alle  horeca-en  handelszaken  in  zijn  gemeente
alsook in openbare gebouwen. Met het apparaat kunnen de uitbaters de luchtkwaliteit in hun zaak
meten en voor voldoende ventilatie zorgen. Een hoge CO2 concentratie betekent een gebrek aan
verluchting, waardoor het COVID-19 virus (indien aanwezig) via aerosol-deeltjes zich sneller zou
kunnen verspreiden.  Het  belang van een goede verluchting wordt trouwens steeds  meer  door
virologen  aangekaart  in  het  kader  van  de strijd  tegen  de  Corona-pandemie.  Hij  hoopt  dat  de
federale  regering  daar  ook  aandacht  zal  aan  besteden  en  CO2-meters  mee  helpt  verspreiden,
vooral  met de herfst en winter in zicht waarbij het gebruik van terrassen en buitenruimtes zal
worden verminderd en mensen meer binnen zullen blijven. 

Burgemeester Waucquez, die tevens burgerlijk ingenieur is, volgt alle wetenschappelijke berichten
sinds  het  begin  van  de  pandemie  nauwlettend  op  en  toetst  regelmatig  af  met  verschillende
specialisten uit de medische sector.  Tijdens zijn loopbaan heeft hij  de kans gehad CO2 meters te
gebruiken in het kader van zijn werk in verband met de problematiek van de binnenluchtkwaliteit. Hij
is er dan ook van overtuigd dat ze een rol kunnen spelen in de bestrijding van het coronavirus, al is
een goede verluchting maar één van de elementen. Reeds sinds mei 2020 worden CO2 meters bij
Kraainemse  horeca-  en  handelszaken  ter  beschikking  gesteld,  alsook  bij  scholen,  kerken,
gemeentelijke en politie-gebouwen. Er bestaan uiteraard vele soorten van CO2  meters, maar in dit
geval gaat het om een klein draagbaar toestel (12cm x 4cm x 2,5 cm) dat via een powerbank of een
computer aangesloten wordt. 

“We willen voorkomen dat horeca- en handelszaken opnieuw sluiten, 
daarom moeten we hen zoveel als mogelijk beschermen.”

“Op kantoor doen mensen snel zelf een raam open voor frisse lucht, maar op café, restaurant of in
een winkel hebben bezoekers dit niet zelf  in de hand. Het is  aan de uitbater om dan voldoende
circulatie en ventilatie te voorzien. Met de hulp van een CO2 meter weet de uitbater of die goed bezig
is”, aldus Bertrand Waucquez. Het apparaat functioneert dus als een alarm om de ramen en deuren
open te zetten, of het debiet van de mechanische ventilatie te verhogen. Op die manier hebben
horeca en handel een extra tool in handen om de gezondheid van hun klanten te beschermen.  

Bertrand Waucquez: “Een goede ventilatie van binnenruimtes is van groot belang om een verdere
verspreiding van het virus te helpen voorkomen en ik hoop dat de federale regering het gebruik van
CO2 meters voor binnenruimtes zal promoten. In de zomer kan de horeca genieten van terrassen,
maar met de herfst en winter in zicht zal het belang aan een goede ventilatie alleen maar toenemen.
“

EINDE PERSBERICHT

*Dit persbericht werd geschreven in persoonlijke naam van Bertrand Waucquez, naast burgemeester
ook burgerlijk ingenieur, met als doel het belang van een goede luchtkwaliteit in binnenruimtes aan



te  tonen.  Dit  is  geen  officiële  mededeling  van  de  gemeente  Kraainem,  noch  van  het
gemeentebestuur.

CONTACTGEGEVENS 

Email: bertrandwaucquez@gmail.com / Telefoon: 0485 92 78 03

Over Bertrand Waucquez

Bertrand Waucquez is burgemeester van Kraainem en lid van Kraainem-Unie. Het is de enige 100%
onafhankelijke  burgerbeweging  in  Vlaanderen  die  zowel  in  de  meerderheid  zit  alsook  de
burgemeester levert. 

Kraainem-Unie  is  een  onafhankelijk  meertalig  burgerinitiatief  dat  de  verstandhouding  tussen  de
taalgemeenschappen wil bevorderen en dat ijvert voor een degelijk en transparant beheer van de
gemeente. Het is voor Kraainem-Unie een absolute noodzaak om ervoor te zorgen dat de zaken in
het belang van de burger voorrang krijgen en dat er oplossingen komen voor de problemen die juist
geen  onderscheid  maken  tussen  taalgemeenschappen  zoals  een  goed  financieel  beleid,
geluidsoverlast, problematiek overstromingen, openbare werken, mobiliteit, milieubeleid, ...

Klein CV

 Diploma: Master of Engineering (Louvain-La-Neuve: burgerlijk ingenieur mechanica en Tokyo 
University).

 Werkervaring:
o 15 jaar werkervaring in Antwerpen (Logistics & IT)
o 10 jaar werkervaring als consultant en energiedeskundige
o 3 jaar energieconsulent voor de Vlaamse Confederatie Bouw: focus op Smart Energy 

(www.flux50.com), geothermische toepassingen en binnenluchtkwaliteit 
(www.etair.eu).

o Burgemeester van Kraainem sinds 2019.
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