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Mechelen wint Europese
duurzaamheidsprijs
De stad Mechelen is samen met
het Ierse Limerick bekroond met
de European Green Leaf Award
(EGLA). Daarmee beloont de Eu-
ropese Commissie gemeenten en
steden met 20.000 tot 100.000
inwoners voor hun inspanningen
rond duurzaamheid en levens-
kwaliteit. De prijs, die gister-
avond werd uitgereikt in het
Noorse Oslo, is 75.000 euro
waard. De derde finalist, het
Finse Lappeenranta, viel uit de
boot.

Mechelen is nu de tweede
Belgische stad die bekroond
wordt met de EGLA, na Leu-
ven in 2018. Voor de prijs
worden steden beoordeeld
op hun aanpak van

zes thema’s rond leefbaarheid en
duurzaamheid: klimaatverande-
ring en energiegebruik; duur-
zame stadsmobiliteit; natuur, bi-
odiversiteit en duurzaam gebruik
van land; luchtkwaliteit en ge-
luid; afval en hergebruik en tot
slot water.

“Duurzaamheid staat al twin-
tig jaar centraal in het beleid van
de stad Mechelen. Daar plukken
we nu de vruchten van”, rea-
geert burgemeester Bart Somers
(Open Vld). “Deze award is de

zoveelste internationale tri-
omf voor onze stad. Alle in-
ternationale indicatoren to-
nen aan dat Mechelen  bij

Europese koplopers be-
hoort.” (BELGA)

Alles voor de wetenschap:
koppels hebben seks in lab
Seks hebben in naam der weten -
schap? Het kan volgens de uni-
versiteit van Maastricht. Meer
zelfs, het moet. “Om te weten
hoe seksuele opwinding tussen
koppels werkt, moeten we kij-
ken naar de interactie tussen
twee mensen”, zegt Marieke De-
witte, onderzoeksleider.

De studie belooft uniek te
zijn in zijn opzet. In het verle-
den werden studies naar seks
en seksbeleving vooral indivi-
dueel uitgevoerd. “Iemand kijkt
in zijn eentje naar porno, en we
meten bijvoorbeeld de genitale
opwinding”, legt Dewitte uit.
De meeste problemen in bed
manifesteren zich niet tijdens
soloseks, maar wel in interactie

met de partner.
Hoe Dewitte het precies zal

aanpakken? Koppels worden in
een laboratorium gedropt dat
vermomd is als gezellige living.
Daar mag het koppel vervol-
gens een uurtje (of twee) van
bil gaan. En dat voor een ver-
goeding van vijftig euro.

Geïnteresseerde koppels
moeten zich trouwens geen zor-
gen maken over gebrek aan pri-
vacy. De liefdesdaad wordt niet
gefilmd of geobserveerd, wel
wordt de vrijpartij gemeten.

Hoe dat zal gebeuren? De
man krijgt een soort elastiek
rondom zijn penis, bij de vrouw
wordt een soort tampon aange-
bracht. (DM)

Burgemeester Venetië 
wil stad op Unesco-lijst
De burgemeester van Venetië,
Luigi Brugnaro, wil dat zijn stad
door de Unesco op de lijst van
bedreigd werelderfgoed wordt
geplaatst. Hij heeft immers geen
vertrouwen in de Italiaanse re-
gering om het cruiseprobleem
waar de Italiaanse stad mee
kampt, aan te pakken.

“We gaan de Unesco aan-
schrijven en hen vragen om Ve-
netië op de zwarte lijst te plaat-
sen. (...) We voelen ons
bedreigd”, zei hij aan Radio 24.

Begin deze maand vond nog
een ongeval plaats waarbij een
gigantisch cruiseschip in het Gi-
udeccakanaal tegen een toeris-
tenboot voer. Daarbij raakten
vier mensen gewond. Sindsdien

is de discussie over de reuzesche-
pen in de Dogenstad weer opge-
laaid.

Het stadsbestuur vraagt al ja-
ren aan de Italiaanse regering om
duidelijke regels op te leggen.
Maar volgens burgemeester
Brugnaro heeft de huidige minis-
ter van Transport een plan van
de vorige regering geblokkeerd,
waarin bepaald was dat grote
cruiseschepen niet meer tot aan
de kanalen mochten varen. “We
voelen ons niet langer objectief
vertegenwoordigd door deze mi-
nister”, aldus de burgemeester. 

De Unesco heeft al herhaalde-
lijk gewaarschuwd dat het mas-
satoerisme het erfgoed van Ve-
netië in gevaar brengt. (DPA/BELGA)

VRT zendt
campagnefilmpje
ALS Liga niet uit

VRT weigert een nieuw campag-
nefilmpje van de ALS Liga uit te
zenden op televisie. “Te hard”,
klinkt het. Een jongetje van een
jaar of 8 slaat in paniek in het
zwembad in de tuin van een villa.
Aan de rand kijkt een ALS-patiënt
toe. De man zit in een rolstoel
en kan de jongen niet helpen.
Hij kan evenmin hulp roepen. Je
ziet enkel onmacht. En dan stopt
het kind met spartelen. “Hoe
voel jij je nu... in het lichaam van
een ALS-patiënt?”, luidt de
boodschap. “Help het onderzoek
vooruit. Doe een gift.” U had het
filmpje deze week moeten zien
op VRT - vandaag is het ook
Wereld-ALS-dag -, maar kwam
er dus niet. (FT)

Aarschotstraat
wordt deels
Keulenstraat

Het deel van de Aarschotstraat
tussen de Koninginnelaan en de
Paleizenstraat in Schaarbeek, dat
waar geen raamprostitutie is,
krijgt vanaf 1 januari een andere
naam. Het stuk straat heet vanaf
dan de Keulenstraat, zoals in het
verleden ook al het geval was.
Dat heeft de gemeenteraad van
Schaarbeek beslist. Verschillende
inwoners van de huidige Aar-
schotstraat hadden de burge-
meester aangeschreven met het
voorstel om het deel van de
straat waar er geen raamprostitu-
tie is te herdopen. Ze voelden
zich onterecht gestigmatiseerd
door de negatieve connotatie
die aan de naam van straat
kleeft. (SMZ)

Iran haalt 
hypermoderne
Amerikaanse
drone neer

“Iraanse berichten dat het toe-
stel boven Iran vloog, zijn niet
waar”, aldus het Central Com-
mand, het militaire commando
dat de leiding heeft over alle
Amerikaanse militaire eenhe-
den in het Midden-Oosten. Wat
de missie van de RQ-4A was,
wil het Pentagon niet zeggen. 

Dat de VS de Iraniërs nauw-
lettend in de gaten houden,
bleek in 2011. Toen slaagde Iran

erin een supergeheime Ameri-
kaanse drone, de RQ-170 Senti-
nel, in handen te krijgen. Het
toestel was via de grens met Af-
ghanistan Iran binnengedron-
gen, naar verluidt tijdens een
CIA-operatie. De Garde claimde
dat zij de controle over het toe-
stel had overgenomen. Iran
presenteerde jaren later een
drone die als twee druppels wa-
ter leek op de Sentinel.

Iran heeft de regering-
Trump in verlegenheid
gebracht door een hyper-
moderne drone neer te
halen. Een RQ-4A Global
Hawk werd uit de lucht
geschoten met een lucht-
doelraket. Het is voor het
eerst dat de VS een van hun
grote drones verliezen.

STIEVEN RAMDHARIE

De RQ-4A Global Hawk is een
onbemande toestel dat de VS
bedachten om het beroemde
spionagevliegtuig U2 te vervan-
gen. De Global Hawks worden
al jarenlang wereldwijd ingezet
om landen vanaf grote hoogte
te bespioneren en te verken-
nen. Het toestel is 35 meter
breed en kan 24 uur in de lucht
blijven.

Met de gewaagde beschieting
van de drone verhoogden de
Iraanse leiders de spanningen
met de VS. Het Pentagon sprak
van een “aanval zonder enige
aanleiding”. Nadat Iran had ge-
meld dat ze een geavanceerde
spionagedrone hadden neerge-
schoten, gaven Amerikaanse
militaire functionarissen uitein-
delijk toe dat het om een RQ-
4A ging. 

Maar met de aanval hebben
de Iraniërs laten zien hoe

kwetsbaar de RQ-4A Glo-
bal Hawk is, ook op grote
hoogte. Hoe hoog de
drone zich bevond toen
de Iraanse Revolutionaire
Garde het toestel in het 
vizier kreeg is onduidelijk.
Volgens de garde werd de RQ-
4A in het Iraanse luchtruim
neergehaald toen de drone de
zuidelijke provincie Hor-
mozgan binnendrong.

De VS ontkennen dit echter
en zeggen dat het onbemande
toestel in internationaal lucht-
ruim uit de lucht werd gescho-
ten, boven de Straat van Hor-
muz. 

Volgens Teheran was de
drone opgestegen vanaf een ba-
sis in de Golfregio en was de
transponder doelbewust uitge-
zet door de Amerikanen om
ontdekking te voorkomen. De
VS zeggen dat de RQ-4A iets na
middernacht werd beschoten.

“Wij hebben geen enkele be-
doeling om oorlog te voeren
met welk land dan ook”, aldus
generaal Hossein Salami, bevel-
hebber van de Revolutionaire
Garde. “Maar wij zijn gereed
voor oorlog. Onze grenzen zijn
een rode lijn voor ons. Elke vij-
and die onze grenzen schendt,
zal weggevaagd worden.”

Maar de VS beschuldigden
de Iraniërs van leugens.

Een RQ-4A Global Hawk boven de luchtmachtbasis van Eielson
in Alaska. © AFP
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