Inspiratiegids
De klimaatdoelstellingen?
We gaan er samen voor!

Beste gemeentelijke partner,
In 2020 hebben we een belangrijke afspraak met het
klimaat. Veel steden en gemeenten stellen zich tot doel om
de CO2-uitstoot op hun grondgebied met 20% te verminderen. U ook? Misschien kijkt u zelfs al verder, om tegen
2030 mee de Europese doelstelling van 40% CO 2-reductie
te helpen behalen?
De uitdaging is groot, maar u staat er niet alleen voor.
Eandis en Infrax ondersteunen u graag bij de opmaak en
de realisatie van uw plannen voor energie-efficiëntie. Via
een ketting van producten en diensten helpen we u op
weg naar duurzamere gebouwen, mobiliteit en openbare
verlichting. Met onze hulp maakt u uw eigen patrimonium
energiezuiniger, vanuit uw voorbeeldfunctie als lokaal bestuur. Maar we zetten ook stappen om de duurzaamheid
van andere gebouwen en de opwekking van hernieuwbare
energie op uw grondgebied mogelijk te maken.

TIP
U vindt deze brochure
ook digitaal op
www.eandis.be/nl/lokaal-bestuur
www.samenopwegmetinfrax.be/
contact

Graag inspireren we u met deze gids tot verdere klimaatgerichte actie in uw stad of gemeente. Wij staan klaar om
samen met u stappen vooruit te zetten. Uw Lokale
Relatiebeheerder geeft u graag meer uitleg over alles wat
we voor u kunnen doen.

Veel leesplezier.
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Halen de Vlaamse steden en gemeenten de
klimaatdoelstellingen?
Tal van gemeenten hebben het Burgemeestersconvenant ondertekend. Zij leveren volop inspanningen die de
uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% kunnen
terugdringen tegen 2020. Tussen 2011 en 2014 werd in
Vlaanderen een CO2-reductie van 1,6 miljoen ton gerealiseerd. Deze gerealiseerde daling kwam in 2014 overeen
met 4,5% van de vooropgestelde doelstelling.

Kortom, om tegen 2020 de CO 2-uitstoot met 20% terug
te dringen, moet er nog een tandje worden bijgestoken.

Totale CO2-uitstoot in Vlaanderen versus 2020- en 2030-doelstelling

20%

uitstoot
terugdringen tegen
2020

4,5%

Van vooropgestelde
doelstelling

1,6 mio ton
CO2-reductie
tussen 2011-2014

4,5% = wat 600 miljoen bomen of 300 000 ha bos in 1 jaar aan lucht zuiveren
= gemiddeld jaarlijks elektriciteits- en gasverbruik van 300 000 gezinnen
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Duurzame gebouwen

We stellen vast dat huishoudens en mobiliteit een belangrijke invloed hebben op de CO2-uitstoot.
Daarom bieden we in deze brochure inspiratie voor duurzame gebouwen en duurzame mobiliteit.
We besteden ook aandacht aan duurzame openbare verlichting.

Duurzame
gebouwen

Waarom duurzaam wonen?

Hoe helpen de netbeheerders?

Om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te halen, ligt een belangrijke focus op duurzaam wonen. Gebouwen en woningen zijn immers
verantwoordelijk voor 28% van de totale CO2uitstoot in Vlaanderen.

We overlopen even de verschillende stappen naar
duurzame gebouwen.
De eerste stap is een grondige analyse van de
gebouwen van uw gemeente.
Deze analyse:
• brengt het energieverbruik van uw gebouwen in
kaart
• peilt via een plaatsbezoek naar de technische en
bouwkundige aspecten van uw gebouwen
• stelt energie- en CO 2-besparingsmaatregelen voor
met prioritering volgens de berekende terugverdientijd van uw investering

Duurzame mobiliteit

Duurzame
openbare
verlichting

Welke aspecten kunnen we aanpakken?

Energie
in gebouwen

Wat kunt u als lokaal bestuur doen?
Voor uw eigen patrimonium
Gerichte ingrepen in uw infrastructuur kunnen u veel
besparen en geven uw medewerkers bovendien een
aangenamere plaats om te werken. Maar vergeet
ook niet dat u als stad of gemeente een voorbeeldrol vervult op het vlak van duurzamer leven.
Rome was er niet in één dag. Duurzame wijken zijn
de opstap naar duurzame steden en gemeenten.
Nog een stapje verder is de slimme stad of
gemeente.
Gelukkig hoeft u dit niet alleen aan te pakken. Wij
bieden u onze expertise aan en staan u bij met raad
en daad.
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HVAC*

Gebouwschil

Verlichting

Hernieuwbaar

HVAC* (Heating Ventilation Airconditioning) Verwarmen, ventileren en koelen
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Hernieuwbare energie

Relighting

Bijna een kwart van alle groene energie in
Vlaanderen wordt opgewekt via zonnepanelen.

Wanneer is relighting een goed idee?

Wat zijn de voordelen van relighting?

 Voor gebouwen met veel branduren

 Forse energiebesparing (tot 70%) en korte
terugverdientijd

Dit taartdiagram toont de CO2-reductie via opwekking van groene energie per type (installaties
geplaatst t.e.m. 30 juni 2016). Zonne-energie is in
Vlaanderen goed voor 16% van de totale CO2reductie.
Wij kunnen u alvast helpen met zonnepanelen,
zonneboiler, warmtekrachtkoppeling (WKK) …

 Als installaties afgekeurd worden door
keuringsorganismen (ecodesign regelgeving)

Wanneer is een dak geschikt?

De cijfers
Aantal zonnepanelen
Investering

312
105 000 euro

Geschatte daling energiefactuur

7 000 euro/jaar

Groenestroomcertificaten (15 jaar)

4 000 euro/jaar

Terugverdientijd

Zonnepanelen, nog steeds
een goede investering!
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10 jaar

 Visueel project, iedereen praat erover

 Als sportfederaties de sportvelden afkeuren
wegens te weinig licht of verblinding
(bv. min 500 lux voor basketbalcompetitie)

Zonnepanelen
Project Sporthal ’t Veerleveld in Lochristi

 Meer licht & comfort, dus tevreden gebruikers

• Is het dak in goede conditie?
Gezien de levensduurte van zonnepanelen (20 jaar)
is het best om tijdens die periode geen dakwerken te plannen. Het dak moet natuurlijk ook het
gewicht van de zonne-installatie kunnen dragen.
• Blijft het dak uit de schaduw?
Kijk na of het dak niet in de schaduw ligt van hoge
bomen of gebouwen.
• Is uw dak goed georiënteerd?
Voor een goed rendement moet een dak gericht
zijn tussen zuidoost en zuidwest, met een hellingsgraad tussen 20 en 60°. Op een plat dak monteert
u de panelen met de gewenste hellingsgraad.
• Voldoet de elektrische installatie?
Laat nakijken of uw elektrische installatie aan modernisering toe is.

De zonnekaart biedt raad
De zonnekaart gaat voor elk dak in Vlaanderen na of
het geschikt is voor zonne-energie, ook voor daken
van bijvoorbeeld bedrijven, scholen, supermarkten,
gemeentebesturen en andere organisaties.
Kijk het na op www.energiesparen.be/zonnekaart.

 Premie netbeheerder

Nog meer redenen om te kiezen
voor relighting
Te
donker
Ecodesign
richtlijn

Oude
installatie

Verblinding

Veiligheid

Veel
defecten

Te
lage KWI*
Te hoog
verbruik

* Kleurweergave-index
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Project sporthal Ten Rozen in Aalst

Isoleren: pak de gebouwschil aan!

Sporthal Ten Rozen in Aalst combineerde een verhoogde lichtsterkte en bijbehorend comfort met energiebesparing door over te stappen op ledverlichting

Start met uw dakisolatie. Daarlangs gaat de meeste
warmte verloren. Ga dus in deze volgorde te werk:

De meeste relightingprojecten gebeuren in sporthallen. Verlichting is immers een significante kost (40-50%) in
het energieverbruik van een sporthal.

1. Dakisolatie

Hoe pakken we dit aan?
• Lichtstudie
• Opmaak aanbestedingsdocumenten
• Projectcoördinatie
• Afbraak en plaatsing armaturen
• Nieuwe bekabeling en bedieningspanelen

2. Buitenschrijnwerk
3. Muurisolatie

Waarom ‘led’?

4. Vloerisolatie

• Efficiëntste lichtbron
• Langere levensduur

Project zwembad Prinsenpark in
Maasmechelen
Met de verbouwing van het zwembad Prinsenpark benutte de gemeente Maasmechelen de
kans om een aantal grondige energiebesparende
ingrepen uit te voeren. Zo werd de buitenschil
van het gebouw volledig aangepakt. Er werd
onder andere geïnvesteerd in nieuwe dakisolatie
en nieuwe ramen en kozijnen die drie keer beter
isoleren. Dat maakt het gebouw nu bijzonder
energie-efficiënt.
De cijfers

• Hoger visueel comfort

Energiebesparing

49% minder elektriciteit
50% minder aardgasverbruik

CO2-besparing

510 ton per jaar

Terugverdientijd

ESCO-investeringen: 7 jaar
(totale investering 20 jaar)

• Minder onderhoud

• Nieuw elektrisch bord
De cijfers
• Lichtniveau is verdubbeld (500 i.p.v. 250 lux) naar Europese
norm voor binnenverlichting
• Energiebesparing: 67% op verlichting, 53% op
volledig gebouw

VOOR

• Investering:
66 000 euro
Energiepremie:
7 700 euro
Besparing energie:
9 500 euro/jaar
Besparing onderhoud: 1 025 euro/jaar
Terugverdientijd:
5,5 jaar

NA
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HVAC: verwarmen, ventileren en
koelen
Stookplaatsrenovatie bespaart tot 85% op de
energiefactuur.

Project stookplaatsrenovatie sporthal
Wuustwezel
De sporthal in het centrum van Wuustwezel wordt
7 dagen op 7 gebruikt van ‘s morgens tot
‘s avonds. Er stond een verouderde stookinstallatie met niet-condenserende ketels en een
laag rendement. Ook de regeling was niet
optimaal en de leidingen waren slechts beperkt
geïsoleerd. Zoals in veel sporthallen het geval is,
was de temperatuur van het water in de douches
niet goed te regelen.
Energiebesparende maatregelen:
• 2 condenserende aardgasketels
• Vernieuwde collector (pompen en kraanwerk)
• Isolatie van de leidingen in de stookplaats
• Geoptimaliseerde regeling

Duurzaam verwarmen via een warmtenet

Na investering komt sensibilisering

Een warmtenet is een collectieve energievoorziening
voor de verwarming en het sanitair warm water van
gebouwen of wijken. Woningen die zijn aangesloten
op een warmtenet hebben geen eigen verwarmingsketel meer nodig. Zo wordt een wijk energiezuinig.

Heeft u geïnvesteerd in duurzame infrastructuur? Dan
is het ideale moment gekomen om gebruikers bewust
te maken van hun rol als duurzame gebruiker. We helpen u om op de juiste manier en met de juiste middelen (persartikel, website) te communiceren met interne
gebruikers, andere lokale besturen en ook met externe
partners.

Project warmtenet ‘warmte@zuid’ in
Antwerpen
Dit net voorziet de 5 000 inwoners, de winkels
en de openbare gebouwen op ‘Nieuw Zuid’ van
verwarming en sanitair warm water op een
efficiënte, duurzame en betaalbare manier. De wijk
kan daardoor als model dienen voor duurzaam
energieverbruik in Vlaanderen. Daarnaast draagt
het warmteproject op ‘Nieuw Zuid’ bij aan het
Antwerps klimaatbeleid dat klimaatneutraliteit in
2050 nastreeft.

Wat voorzien we voor de verschillende doelgroepen?

Voor uw medewerkers en inwoners

Premies
• BENOvatiepremies: renovatie met hogere ambities
op het vlak van energieprestaties. Vraag deze
premies online aan via www.eandis.be/premies of
www.infrax.be/mijn-premies
• De totaalrenovatiebonus: bij de eerste energiezuinige verbouwing kan een particulier de BENO-pass
activeren. Vanaf 3 energiebesparende maatregelen
binnen de 5 jaar is er een extra totaalrenovatiebonus
bovenop de individuele BENOvatiepremies.
• De Burenpremie (Nieuw): samen BENOveren is
efficiënter en goedkoper dan uw huis alleen onder
handen nemen. Daarom bieden de netbeheerders
een Burenpremie aan om gezamenlijke renovatieprojecten te ondersteunen.

 We hebben een brede waaier aan demomateriaal voor

sensibilisering ter beschikking. U kunt dit aanvragen via
energiediensten@eandis.be

 Neem deel aan een interessante workshop en
(ver)bouw met kennis van zaken.

De cijfers
Investering

130 000 euro

Jaarlijkse energiebesparing

16 000 euro per jaar

CO2-besparing

5,8 ton per jaar

Terugverdientijd

8 jaar

• Voor wie snel energie en geld wil besparen
• Voor wie zijn woning energiezuiniger en
comfortabeler wil maken
• Voor iedereen met bouw- of renovatieplannen
EANDIS: Energie- en bouwfitsessies
Vraag deze gratis sessies aan via
energiediensten@eandis.be
INFRAX: Bouwteams
Info en inschrijvingen via www.bouwteams.be
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Duurzame mobiliteit
Beschermde doelgroep
Acties voor de kwetsbare doelgroep
• Kortingsbon 150 euro

CO2-reductie hoog op de agenda

• SDIP: Sociale Dakisolatie Projecten
SMIP: Sociale Muurisolatie Projecten
SGIP: Sociale Glasisolatie Projecten

De eerste lage-emissiezone in Vlaanderen is een feit.
De gemeentepleinen krijgen opnieuw hun oorspronkelijke functie. In plaats van centrale parkeerplaatsen worden het weer publieke ontmoetingsruimten.

• Energiescan: een gratis doorlichting van
het energieverbruik van je woning

Ongezonde lucht in de straat door de uitstoot
van het verkeer vinden we vandaag te vaak
vanzelfsprekend.

Bedrijven / handelaars
• Premies voor bedrijven
• Project ‘Gesloten deuren’
Een onderzoek van Stadslab 2050 in
Antwerpen wees uit dat gesloten winkeldeuren geen verlies van klanten opleveren.
Ze zorgen er wel voor dat winkeliers bijna
40% besparen op hun energiekosten. Het
lijkt erop dat vooral de winkelier ervan moet
overtuigd worden om zijn deuren te sluiten.

Aandeel mobiliteit in CO2-uitstoot = 39%

De winkelier
Hoe staan de winkeliers tegenover het idee
van ‘gesloten winkeldeuren’?
Winkelier wil geen risico nemen en houdt de
deuren daarom open.

In Vlaanderen:
• rijden bijna 4 miljoen voertuigen
• samen goed voor 56 miljard kilometer/jaar
= 16 miljoen ton CO 2-uitstoot en een onophoudelijke
emissie van fijn stof.

Onze mobiliteit moet anders!

Hoe kunnen zij het best hiervan worden
overtuigd?
• Digitale energiemeters die de energiebesparing zichtbaarder/voelbaarder maken
• Een klantenteller installeren om duidelijk
te maken dat de energiebesparing niet ten
koste gaat van omzet
• Een ‘pact’ onder de winkeliers waarbij
iedereen zijn deur sluit
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Een eigen visie

Vergroenen, iets voor u?

Mobiliteitsbeleid opbouwen vanuit drie pijlers.

Er zijn alternatieven

Ecologisch is economisch

Kies niet zomaar voor diesel. Rijden op elektriciteit
of aardgas is actueler dan ooit.

De meerprijs die er nog is, wordt kleiner en is snel
terugverdiend.

Voorkomen van verplaatsingen

Verduurzamen van verplaatsingen

Vergroenen van verplaatsingen

• STOP-principe

• openbaar vervoer

• tóch de auto?

• open offices

• carpoolen

• minimale schadelijke uitstoot

• thuiswerk

• e-fietsen …

• focus op elektrisch en
aardgas

• woon-werkverplaatsingen

Hoe ver rijd je met

50 euro?

• videoconferenties …

Voorkomen van verplaatsingen
Mobiliteitsbeleid voor uw medewerkers
Het STOP-principe:
STOP vertrekt vanuit Stappers, Trappers en Openbaar vervoer om te eindigen bij de minst gewenste
mobiliteitsvorm, de Personenwagen.

adius

Actier

benzine 537 km
diesel 898 km
aardgas 1 000
elektriciteit 1

km

538 km

Voor eenzelfde budget
rijdt een elektrische
wagen altijd het verst
Ten opzichte van
benzine en diesel is
na 10 jaar de winst
het hoogst met een
voertuig op aardgas.

Basis voor de berekening:
• benzine: 7 l/100 km aan 1,330 €/l
• diesel: 5 l/100 km aan 1,113 €/l
• aardgas: 5 kg/100 km aan 1 €/kg
• elektriciteit: 13 kWh/100km aan 0,25 €/kWh
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Elektrisch rijden

Laadpaal op verzoek

Waar kunt u opladen?

Thuis niet opladen (vb. geen oprit) en toch 100%
elektrisch rijden? Dan is er ‘paal volgt wagen’. Elke
bestuurder van een elektrische wagen zonder publiek laadpunt binnen 500 meter van zijn huis, krijgt
een nieuw laadpunt in de buurt. Dit zou ongeveer 1
000 extra laadpunten betekenen voor heel Vlaanderen.

Studies wijzen uit dat
• 70% thuis oplaadt
• 20% oplaadt tijdens werken, sporten of winkelen
• 10% onderweg bijlaadt

Hoe lang duurt zo’n oplaadbeurt?
Steeds meer laadpalen

De duur van een oplaadbeurt hangt af van:

Naast alle bestaande laadpalen, krijgt Vlaanderen
2 500 bijkomende laadpalen tegen 2020, waarvan
750 al in 2017. Élke gemeente krijgt zo minstens
Plaatsing
twee laadpunten die 24/7 publiek toegankelijk
zijn.

• de batterij
• de wagen

• het vermogen van het laadpunt
laadpalen
oktober, november en
december
Aan
een gewoon 2017
stopcontact is de wagen in zo’n
8 uur volledig opgeladen. Met een snellader duurt
het maar een half uur! Na 50% van de laadtijd is de
accu 80% vol.

Plaatsing
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Rijden op aardgas

s
aardga
p
o
n
e
Rijd ts voor jou!
Ook ie

Betrouwbare en bewezen technologie
Goedkoper rijden!
Respect voor het milieu
• 95% minder fijn stof
• 50% minder koolstofmonoxide (CO2) en
stikstofoxide (NOX)
• gemiddeld 20% minder koolstofdioxide (CO2)
• geen uitstoot van roet of benzeen
Vergeleken met benzine/diesel
• gemakkelijke overstap
• zelfde gebruiksgemak als diesel/benzine
• vergelijkbare prijs

Al geplaatst
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Stappenplan naar een groenere vloot

Eandis

Hoe helpen wij?
MobiScan: gratis analyse van uw voertuigen
Gericht voertuigen vervangen op basis van:
•
•
•
•
•
•

Samenaankoop duurzame voertuigen
en e-fietsen
Fleet Ow
ner of th
e Year Aw
Fleet Dri
ard
ver Safety
Award 20 2016
Fleet Mo
16
bility Ma
nager of
the Year
20

We gaan voor de voordeligste prijs. Wij verzorgen
de aankoop en levering.

leeftijd
verbruik en brandstoftype
ecoscore: uitstoot van fijn stof en CO2
aantal afgelegde kilometers per jaar
investeringskosten en onderhoudskosten
subsidies
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Het goede voorbeeld

Gemeente Ravels investeert in twee
aardgaswagens

Elk lokaal bestuur heeft onmiskenbaar een
voorbeeldfunctie als inspirerende voortrekker.

Uw voertuigenvloot doorgelicht (voorbeeld van een analyse)

Gemeente Geel gaat elektrisch: e-mobiliteit
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Stad Bilzen investeert in fietsoplaadpunten
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Duurzaam openbaar verlichten
Informeren & sensibiliseren
Hoe elektrisch rijden in de praktijk brengen?

De juiste hoeveelheid licht
op de juiste plaats en het juiste moment

De Vlaamse overheid publiceerde een inspirerende gids, te lezen op
Vlaamse overheid > Publicaties > Gids elektrisch rijden voor lokale overheden
Ook voor ondernemingen en particulieren organiseren wij infosessies over het verduurzamen van
hun voertuigen(vloot).

Openbare verlichting, het kan ook anders
Bij het herbekijken van het energieverbruik van uw
gemeente, verdient ook de openbare verlichting uw
aandacht. In Vlaanderen is die immers goed voor
ongeveer 40 tot 50% van het totale elektriciteitsverbruik. Ook hier zijn tal van mogelijkheden om uw
verbruik en uw CO2-uitstoot terug te dringen. Wij
staan klaar met advies.

Het belang van een goed plan
• Analyse van de huidige situatie
• Duidelijke visie en doelstellingen
• Strategie voor openbare verlichting
• Maatregelen om de doelstellingen te bereiken
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Dimmen of doven?
Bij de opmaak van het lichtplan gaat de nodige aandacht naar de keuze voor dimmen of doven. Openbare verlichting is immers ontworpen voor de meest
intense verkeerssituatie, maar die doet zich meestal
maar voor op een enkel moment van de dag. Daarom kunt u ervoor kiezen om de verlichting op rustige
momenten te dimmen of zelfs volledig te doven.

Gent - Brugsesteenweg in Mariakerke

Mogelijke besparingen (afhankelijk van de oude
verlichtingsinstallatie en de brandregimes):
• een installatie die voor de helft van de nacht
wordt gedimd, verbruikt op een volledige nacht
15% tot 25% minder
• de installatie voor de helft van de nacht doven,
betekent uiteraard ook een verbruik dat de helft
lager ligt.
Let op: dimmen kan enkel als het bestaande net
daarvoor geschikt is.

Vier keer knap verlicht

Gent pakte in januari de verouderde verlichting aan langs de Brugsesteenweg
in Mariakerke. Wij vervingen 38 lichtpunten door energiezuinige leds. Het opgestelde vermogen daalde van 18 382 naar 3 352 Watt, waardoor Gent deze
investering kan terugverdienen op 2,5 jaar tijd.

Ze leveren altijd mooie beelden op, de vele straatverlichtingsprojecten die we tot een goed einde
brengen. Telkens tekenen we voor technisch vakmanschap en energiezuinigheid, gecombineerd
met sfeer en uitstraling. We laten je meegenieten
met vier opvallende projecten in Genk, Gent,
Oostende en Lier.

Accentverlichting
C-Mine Genk
Dit verlichtingsproject
combineert ecologie,
esthetiek en originaliteit.
Een mooi voorbeeld van
energiezuinige straaten pleinverlichting.
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Voor meer informatie contacteer
uw Lokale Relatiebeheerder.
Brugge-Middenkust

Leie-Schelde

Antwerpen

Antwerpen

Oostende
Westelijke Strekdam
Oostende kon
uitpakken met een
mooi prestigeproject
langs de Westelijke
Strekdam. Esthetiek en
lichtspel werden er
gecombineerd met
technische uitvoerbaarheid en de veiligheid.

Benedict
Missault

Yves
Lesseine

Lieselotte
Sevenant

Rolf
Schramme

Schelde-Lieve

Benoit
Cuvelier

Peggy
Oosterlinck

Op vraag van de stad
Lier vernieuwden wij
de verlichting aan de
bruggen van de
Binnennete, die dwars
door het centrum loopt.
De nieuwe zuinige leds
geven de binnenstad
een unieke sfeer en
mooie uitstraling.

Johan
Maes

Wim
Foubert

Johan
Savat

Bart
Van Gorp
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Ben
Vervoort

Geert
Peelaers

Limburg

WestVlaanderen

W-VL
VL-Brabant

Joost
Cuvelier

Geert
Thange

Marc
Schetz

Luc
Van Campfort

IJzer-Mandel

Wim
Dhondt

Jan
Debrouwere

Luc
Ouvrein

Frederik
De Clercq

Angelo
Lambrechts

Yves
Rigaux

Leuven

Marc
Bruggeman

Filip
Vos

Benny
Janssens

Geert
Reniers
Limburg
Vlaams-Brabant

Mechelen

Werner
Van Hauwaert

Dirk
Moerenhout

Marc
Thijs

E-mailadressen volgens volgende configuratie:
voornaam.achternaam@eandis.be
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voornaam.achternaam@infrax.be
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In deze brochure hebben we u
inspiratie gegeven voor duurzame
gebouwen, mobiliteit en openbare
verlichting. Maar wij doen veel meer.
Bekijk het volledige aanbod:
www.eandis.be/nl/lokaal-bestuur
www.samenopwegmetinfrax.be/contact

