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Installatie timers op werven (Goedgekeurd)
Installatie van timers op de werven om elektriciteitsverbruik te vermijden op momenten dat de werf niet actief is (bijvoorbeeld in het
weekend).
KPI : % werven uitgerust met lichtsensoren en verwarming. Timers op kringen die 'snachts afspringen.
Target year : 2023
Impl base year : 0%
Imple target year : 60%

Effecten
Meters
Werven / Grijze stroom
Werven / Groene stroom _ buitenland
Werven / Groene stroom _ eigen land
Werven / Zonnepanelen - eigen verbruik
Werven / Zonnepanelen - op net

Soort

Effect start op

Effect

Relatief t.o.v.:
2019

01-01-2025

-4%

Soort

Effect start op

Effect

Relatief t.o.v.:
2019

01-01-2025

-2%

Soort

Effect start op

Effect

Relatief t.o.v.:
2019

01-01-2025

-3%

Passieve werfketen (Goedgekeurd)
KPI : % hoeveelheid werven met passieve keten (of werfkeet in gebouw)
Target year : 2023
Impl base year : 20%
Impl target year : 50%

Effecten
Meters
Werven / Diesel _ machines
Werven / Grijze stroom
Werven / Groene stroom _ buitenland
Werven / Groene stroom _ eigen land
Werven / Zonnepanelen - eigen verbruik
Werven / Zonnepanelen - op net

Gebruik LED lampen op werven (Goedgekeurd)
KPI : % kranen uitgerust met Ledlampen
Target year : 2023
Impl base year : 0%
Impl target year : 60%

Effecten
Meters
Werven / Diesel _ machines
Werven / Grijze stroom
Werven / Groene stroom _ buitenland
Werven / Groene stroom _ eigen land
Werven / Zonnepanelen - eigen verbruik
Werven / Zonnepanelen - op net

Elektrificatie van de werf (Goedgekeurd)
Waar mogelijk gebruik maken van een hoogspanningsaansluiting om generatoren te vermijden.
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KPI : % werven uitgerust met een connectie naar het elektriciteitsnet
Target year : 2023
Impl base year : 20%
Impl target year : 60%

Effecten
Meters

Soort

Effect start op

Effect

Werven / Diesel _ machines

Relatief t.o.v.:
2019

01-01-2025

-24%

Optimalisatie energiebesparende maatregelen (Goedgekeurd)
KPI : aantal werven met real time monitoring van elektriciteit verbruik
Target year : 2023
impl base year : 0
imple target year : 6

Effecten
Meters

Soort

Effect start op

Effect

Werven / Diesel _ machines
Werven / Grijze stroom
Werven / Groene stroom _ buitenland
Werven / Groene stroom _ eigen land
Werven / Zonnepanelen - eigen verbruik
Werven / Zonnepanelen - op net

Relatief t.o.v.:
2019

01-01-2025

-1%

Meters

Soort

Effect start op

Effect

Democo / Benzine
Democo / Diesel
Democo / Diesel
Democo / Diesel
Democo / Diesel

Relatief t.o.v.:
2019

01-01-2025

-24%

Elektrificatie wagenpark (Goedgekeurd)
KPI : % Elektrische wagens in de fleet
target year : 2025
Impl base yaer : 0%
Impl target year : 70%

Effecten

Installatie zonnepanelen op kantoren en werven (Goedgekeurd)
Bekijken van mogelijkheid voor verdere installatie van zonnepanelen op kantoren en werven. Hier wordt momenteel nog geen
reductie aan toegekend omdat eerst verder bekeken dient te worden wat de exacte mogelijkheden zijn en reducties die gehaald
kunnen worden.
KPI : aantal werven die draaien op zonnepanelen
target year : 2023
Impl base yaer : 0
Impl target year : 4
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Effecten
Meters
Antwerpen / Grijze stroom
Brussel / Grijze stroom
Gent / Grijze stroom
Hasselt / Grijze stroom
Magazijn / Grijze stroom
Werven / Grijze stroom

Soort

Effect start op

Effect

Relatief t.o.v.:
2019

01-01-2025

0%

Herziening thuiswerkpolicy (Goedgekeurd)
Bekijken wat de mogelijkheden zijn om de thuiswerkpolicy verder aan te passen na corona (voornamelijk voor administratief
personeel)
KPI : % telewerk dagen per week voor administratief personeel (80/200)
Target year 2023
Impl base yaer 0,00%
Impl target year 20,00%

Effecten
Meters

Soort

Effect start op

Effect

Democo / Benzine
Democo / Diesel

Relatief t.o.v.:
2019

01-01-2025

-4%
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