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Verslag Europadagen in Lalinde, Frankrijk 

9 tot 13 mei 2018. 

Samenvatting 

De dagen van de conferentie waren gekozen ter ere van Robert Schuman, die op 9 mei 1950 

zijn plan lanceerde voor de oprichting van de EGKS. De organisatie was in handen van Manu 

Pélé, de Europese voorzitter, en Christine Vergez, Voorzitter van het comité de Jumelage des 

Lindens Européens. Mevrouw Vergez is ook schepen in het gemeentebestuur van Lalinde 

(vierde vorig jaar zijn 750-jarig bestaan), en de organisatie had zeer duidelijk de steun van de 

burgemeester, Christian Bourrier.  

 
Het hoogtepunt van de meeting was de inhuldiging van het herdenkingsbord van Jean-Robert 

Lafosse op de Square de l’Europe. Mijnheer Lafosse was de drijvende kracht van het 

jumelage comité in Lalinde. Het thema van deze Europadagen was “Hernieuwbare energie in 

een landelijke omgeving”, ondersteund door de presentaties van iedere delegatie en ook door 

enkele bezoeken ter velde. 

 

De delegatie van Lubbeek bestond uit: Jos en Patty Rombouts, Marc en Marleen Van De 

Sype, Dirk en Vera Deweerdt, Guido en Evy Van Hoof. 
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Belangrijkste beslissingen 

1. Het programma voor de volgende jaren, met aanduiding van het organiserend land: 

Jaar Jeugdtreffen Europadagen – werkvergadering 

2018 Spanje Frankrijk 

2019 Frankrijk  

2020 Duitsland Oostenrijk 

2021 België  

2022 Nederland België 

2023 Oostenrijk  

2024 Spanje Duitsland 

2025 Frankrijk  

2026 Duitsland Nederland 

 

Nederland zou graag de Europadagen organiseren in 2024 om dan de 50-jarige verjaardag te 

herdenken van de ondertekening van het jumelageverdrag op het gemeentehuis van Cuijk, 

door de toenmalige burgemeesters van Linden-Cuijk (N), Linden-Lubbeek (B), Linden-

Holstein ( D), Linden-Sankt Georgen am Walde (O) en Lalinde (F).  

De delegatie van Duitsland houdt zijn goedkeuring nog in beraad omdat het een nieuwe 

voorzitter en bestuur kiest tegen het einde van dit jaar en wil die beslissing omtrent de 

Europadagen 2024 overlaten aan dat nieuwe bestuur, en omdat het misschien ook passend zou 

zijn om die 50
ste

 verjaardag te vieren in de gemeente waar het allemaal begonnen is door de 

onderwijzer Gerard Schwabe. (wordt vervolgd).  

2. Het jongerentreffen in 2019 gaat door in Lalinde, Frankrijk van 19 tot 28 juli en is 

voorzien voor 8 jongeren van 16 tot 19 jaar en twee begeleiders. 

 

3. Het geplande jongerentreffen 2018 in Lalin, Spanje is nog altijd niet bevestigd door 

het organisatiecomité omdat ze nog geen bevestiging hebben gekregen over de 

toekenning van het budget door Erasmus+. (deze laattijdige bevestiging van het 

organisatiecomité dat ze, op een goede twee maanden van het Jongerentreffen,  nog 

niet klaar zijn met hun huiswerk, is frustrerend. Maar dergelijke situatie blijkt niet 

ongewoon voor dit organisatiecomité, en het blijkt ook dat het dan toch telkens weer 

in orde komt. Om toch een kans te maken op het bekomen van subsidie via Erasmus+, 

wil het Spaanse organisatiecomité ook een jongerendelegatie uit Servië, wat het aantal 

deelnemers per land beperkt tot 8 (7 jongeren en 1 begeleider). Dit gegeven krijgt niet 

veel bijval van de delegaties van de andere landen. 

 

4. De Belgische delegatie van Linden-Lubbeek kondigt aan dat ze van plan is om een 

Beroepstreffen te organiseren van 15 tot 19 mei 2019, georiënteerd naar toerisme en 

met voorlopige werktitel “Vlaanderen geïnspireerd door de buren”. Dit beroepstreffen 

kan alleen doorgaan indien er een passend budget bekomen wordt vanuit Europa, en 

daarover zal een beslissing gecommuniceerd worden voor het einde van 2018. 
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5. Jacob Bindreiter, begeleider van de Oostenrijkse jongeren en medeorganisator van het 

Jongerentreffen in 2017,  is de nieuwe internationale voorzitter voor de volgende twee 

jaren. 

Beschrijving 

Dag 1 

De hoofdzetel van de vergadering is de zaal in l’Espace Jacques Brel”. Vele delegatieleden 

kennen elkaar en het is dus een gezellig weerzien voor velen. De burgemeester van Lalinde, 

Christian Bourrier, opent de vergadering met een  hartelijk welkomswoord. De overleden 

bestuursleden, Flor Oyen en Maurice Fol van Linden-Lubbeek worden herdacht.  Dan volgt 

een eerste deel van de werkvergadering met een uitleg door Manu Pélé van het belang van 9 

mei en een voorstelling van het bestuur van alle jumelagecomités. Het verslag van de 

Europadagen van 2016 in Lalin Spanje is nog niet klaar en kan dus ook niet besproken en/of 

goedgekeurd worden.  

 

Al vlug zitten we op de bus richting het 

prehistorisch centrum van Lascaux. De 

grot van Lascaux is beroemd omwille van 

zijn veelkleurige tekeningen (zwart, geel 

en rood) en is als Unesco Werelderfgoed  

erkend als de rijkst beschilderde 

prehistorische grot. Om de originele grot te 

vrijwaren in de best mogelijke toestand, 

mogen er geen bezoekers meer binnen.  

 

 

Er zijn dan replica’s gebouwd, waarvan Lascaux 4 de meest recente is en die ligt op een 

kleine kilometer van de oorspronkelijke grot.  Lascaux 4 is een belevingscentrum waarin men 

de bezoeker probeert onder te dompelen in een persoonlijke belevenis. De 235 m lange grot is 

minutieus nagebouwd en nageschilderd.  

 

 

Het belevingscentrum omvat verder ook 

nog een studio waar 8 delen van de grot 

zijn gereproduceerd op wanden gemaakt 

van glasvezel versterkte plastiek, en 

waarlangs bezoekers vrij kunnen 

rondwandelen.  
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Verder is er nog een theater met video opvoeringen in verband met prehistorische kunst in 

grotten, een 3D cinema met beelden van een grot, en een kunstgalerij met werken die verband 

houden met de prehistorische kunstwerken in grotten. Deze toeristische attractie ontvangt op 

topdagen tot 3000 bezoekers, maar bij velen overheerst een “artificieel” gevoelen.  

Het diner onder de hallen van Lalinde laat iedereen terug op adem komen, waarna een gids 

ons leidt doorheen de mooiste plekjes van Lalinde. 

Dag 2 

De werkvergadering wordt voortgezet, met de lezing en goedkeuring van het verslag van de 

Europadagen 2016 in Lalin, Spanje. De organisatoren van het Jongerentreffen 2017 in Sankt 

Georgen am Walde, Oostenrijk, brengen nadien hun verslag van dit Jongerentreffen. Dit valt 

erg in de smaak, niet alleen omwille van de inhoud, maar ook door het enthousiasme van die 

organisatoren, ondersteund door hun leerrijke video.  

Het onderwerp van deze Europadagen is “Hernieuwbare energie in een landelijke omgeving” 

en dat wordt in de verf gezet door de presentaties van de verschillende delegaties, gespreid 

over twee sessies.  

De directeur van SEM24 Perigord Energies, een regionale start-up firma, bijt de spits af en zet 

het thema op scherp. De firma is pas een jaar geleden gestart en ambitie is om kleine en 

middelgrote projecten in hernieuwbare energie te ontwikkelen, te bouwen en te beheren, en zo 

een referentie te worden. Enkele ideeën:  

 Kleine lokale parken met zonnepanelen die een lokaal distributienet voeden,  

 Hernieuwbare energie heeft een prijs, een goede balans van de investering is het 

belangrijkste aspect,  

 Hernieuwbare energie is nu goed voor 25% van de totale energieproductie wereldwijd. 

In 2040 zal dat 70% bedragen.  

 Investeerders hebben geld klaar om te investeren in hernieuwbare energie, en kijken 

uit naar rendabele lange termijn projecten. De opbrengst is geschat op 4 tot 7%.  

 De consumenten kunnen ook bijdragen tot de beperking van de CO2 emissie door 

lokale producten te kopen.  

 De ontwikkeling van een project duurt 5 tot 8 jaar. Alleen al het Milieu Effecten 

Rapport duurt meer dan een jaar om de impact te kunnen meten gedurende de 4 

seizoenen.  

 Een vereiste in het ontwikkelen en beheren van een project “Hernieuwbare Energie”, 

is wel dat je gelooft in wat je doet. 

Gerard Stoffels, de wethouder (schepen) voor milieu in Cuijk (N), geeft een lezing over zijn 

beleid. Enkele belangrijke aspecten:  

 De gemeenteraad heeft een “duurzaamheidsplan” goedgekeurd in 2017. Cuijk wil 

energieneutraal worden tegen 2045 met 100% hernieuwbare energiebronnen.  
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 De gemeente geeft het voorbeeld, communiceert 

duidelijk en betrekt de inwoners bij de ontwikkeling 

en realisatie van het duurzaamheidsplan. Dit plan 

omvat 8 onderwerpen, waarvoor verschillende 

projecten gestart zijn: natuur, klimaat, energie, 

mobiliteit, circulaire economie, de gemeenschap (we 

doen dit samen), en de gemeente als voorbeeld. 

 De distributie van aardgas wordt aan banden gelegd, 

geen nieuw distributienet voor aardgas meer vanaf 

2019, en afbouw van het distributienetwerk voor 

bestaande woonwijken voltooid tegen 2050. 

 Klimaatadaptatie tegen extreme buien en hoge 

temperaturen, door o.a. geveltuinen, groene 

schoolpleinen met voorzieningen voor opvang van 

regenwater. 

 Zichtbare projecten om mensen meer bewust te 

maken, door o.a. een jaarlijkse duurzaamheidsmarkt 

en een duurzaamheid 10-daagse dat eindigde met 

een energie-café: een bijeenkomst met discussies en 

updates van lokale duurzaamheidsplannen.  
  

 

In de namiddag is het tijd om enkele realisaties van hernieuwbare energie te bezoeken.  

 

Het zonnepaneelpark in Faux (630 

inwoners) is in gebruik sinds het begin van 

2018, na een project van 4 jaren. De 

40.920 zonnepanelen beslaan een 

oppervlakte van 16,3 hectaren op het 40 

Ha terrein van het vroegere race circuit, en 

zij leveren voldoende energie voor 10.000 

personen.

 De investering van 14 miljoen Euro is privaat gefinancierd en de gemeente betaalt een 

jaarlijkse rente en dit voor een periode van 40 jaren. De investering zou zich terugbetalen op 

15 jaren.  
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Het stroomgebied van de Dordogne begint in het Centraal Massief en mondt uit in de Gironde 

nabij Bordeaux. 

 

Er zijn een 60-tal dammen gebouwd op de 

Dordogne en haar zijrivieren, en die 

centrales leveren allemaal hernieuwbare 

energie. De centrale in Tuilières (tussen 

Lalinde en Bergerac) is al een 100-tal jaren 

geleden gebouwd, en omvat 8 turbines, die 

voldoende energie leveren voor 60.000 

personen. 

 

 

 

Het bezoek kan maar gebeuren in kleine groepjes en vereiste een veiligheidshelm en –bril, 

wat aanleiding is voor enkele mooie plaatjes. 

  

De Dordogne is ook ecologisch een belangrijke rivier omwille van een 7-tal verschillende 

migrerende vissen waaronder zalm, die paait in de wateren nabij de bron van de rivier. De 

dam van Tuilières geeft een hoogteverschil van ongeveer 18 m. 
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Om de migrerende vissen meer kansen te 

geven is er een vissenlift gebouwd, die 

beheerd wordt door de vereniging 

M.I.G.A.D.O (Migrateurs Garonne 

Dordogne). De lift zet de vissen af aan een 

geul, waardoor de vissen verder 

stroomopwaarts kunnen zwemmen.  

Anderzijds, voor de jonge vissen is een 

buizensysteem voorzien om hen verder 

stroomafwaarts te laten zwemmen richting 

zee om daar te groeien tot volwassenheid.  

Voor palingen is het juist omgekeerd, zij paaien in de Sargassozee in het westelijk deel van de 

Atlantische Oceaan, en de jonge palinglarfjes drijven met de zeestroming richting Europa 

waar ze bij aankomst tot 7 cm lange glasaaltjes gegroeid zijn. Deze glasaaltjes moeten dan 

dat18 m hoogteverschil van de dam ook overmeesteren en daarvoor is een hellend vlak 

gemaakt met een hele hoop pinnen waarlangs deze aaltjes zich omhoog wriemelen.  

Nadien is het terug tijd voor de presentaties over hernieuwbare energie. De initiatieven van 

Lubbeek spreken erg aan omdat de presentatie praktische voorbeelden geeft. De 

doelstellingen 20-20-20 van de Europese Gemeenschap omvatten de reductie van de CO2 

uitstoot met 20%, de verhoogde installatie van hernieuwbare energie met 20%, en de daling 

van de energieconsumptie met 20% , en dat alles tegen 2020. De burgemeesters convenant 

van de provincie Vlaams Brabant en het daaruit voortvloeiende klimaatmetroplan en de 

klimaatkaart (www.vlaambrabantklimaatkaart.be) tonen het engagement van de verschillende 

bestuursniveaus. Dit resulteert dan in het Klimaatactieplan voor de gemeente Lubbeek, met 

als basis de volgende principes: de gemeente geeft het voorbeeld, we doen dit samen en het is 

een dynamisch project met een gestructureerd plan. Voorbeelden volgen van zonnepanelen op 

het Gemeentehuis en op gemeentescholen, elektrische auto’s en fietsen voor gemeentelijke 

diensten, promotie voor groepsaankopen van zonnepanelen, en een voorbeeld van een 

hernieuwbouw van een energie-efficiënt huis, en een nieuwbouw van een bijna energie-

neutraal huis. Deze beide projecten maken gebruik van o.a een doorgedreven isolatie van 

vloer, buitenmuren en dak, en een warm water circulatie pomp. Lubbeek omarmt de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (www.lubbeek.be). 

            

http://www.vlaambrabantklimaatkaart.be/
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De presentatie van Sankt Georgen am Walde omvat enkele lokale initiatieven, o.a. een 

warmteketel op basis van pellets. De presentatie streek van Linden-Holstein staat bol met 

informatie over windmolens, waar de streek vol van staat. Zij hebben een veel hogere 

productie dan de lokale vraag naar elektriciteit, en er is een toenemende weerstand van de 

bevolking voor projecten met nog meer windmolens.  

Om 19.30 uur, na al deze bezoeken en al deze informatie over hernieuwbare energie is het 

energieniveau van de Lindenaars op een laag pitje en mogen ze 1.5 Km wandelen naar het 

restaurant Chateau des Merles, waar een zeer lekkere maaltijd iedereen terug op krachten laat 

komen. Proficiat aan de Nederlandse kok van dit restaurant. 

Dag 3 

De werkvergadering herneemt, maar eerst de presentatie van Lalin (Spanje) over 

hernieuwbare energie, met als belangrijkste punt een voorbeeld van een biogascentrale, en ten 

slotte de melding dat de installatie van zonnepanelen sterk geremd wordt door de belastingen 

die geheven worden op energie geleverd door die panelen. 

De werkvergadering eindigt met de aanstelling van de nieuwe Europese voorzitter Jacob 

Bindreiter en zijn aanvaardingsspeech.  

De burgemeester van Lalinde, Christian Bourrier, sluit dan het officiële gedeelte van de 

werkvergadering, waarna de folkloristische groep “Les Cigales Forcelaises” ons trakteert op 

dans en zang.   

Onder een druilerige regen wandelen we naar de Square de L’Europe voor de inhuldiging van 

de herdenkingsplaat voor Jean-Robert Lafosse, in aanwezigheid van Mevrouw Lafosse.    

  

Jean-Robert Lafosse was een stichtend lid van de jumelage vereniging en hij 

vertegenwoordigde Lalinde  bij de ondertekening van het jumelage protocol in 1974 in Beers 

(deelgemeente van Cuijk (N). Hij overleed in 2015. 
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Daarna een korte stoet richting het gemeentehuis waar gasten en gastgezinnen getrakteerd  

worden op een gezellige receptie, de gelegenheid om het geschenk van het gemeentebestuur 

te overhandigen aan de burgemeester. Voor Lubbeek is dit een mand ‘Straffe Kost”, enkele 

schitterende producten van Lubbeekse ambachtslieden. 

De namiddag brengt iedereen door met de gastfamilie. Het diner in de zaal van l’Espace 

Jacques Brel, samen met alle deelnemers en hun gastgezinnen, is een mooi slotakkoord. Dit is 

dan de gelegenheid voor een dankwoord aan het lokale bestuur voor de prima organisatie, en 

voor de overhandiging van het geschenk van de jumelage verenigingen aan het 

organisatiecomité. 

Dag 4:  We laten het Espace Jacques Brel achter ons en keren terug naar huis met goede 

informatie en mooie herinneringen. 

 


