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VOORWOORD

D
e vraag naar mobiliteit groeit jaar na jaar, vooral in de steden. De laatste 10 jaar is het gebruik van het openbaar 
vervoer aanzienlijk toegenomen en deze trend zet zich alsmaar door. Om aan deze toenemende vraag te kunnen 
voldoen, hebben (over het algemeen) de openbaarvervoermaatschappijen samen met de overheid hun wagen-
parken uitgebreid, de frequenties op hun bus, tram- en metrolijnen verhoogd en hun netwerken uitgebreid. Meer 

openbaar vervoer gaat echter hand in hand met een toenemend energieverbruik wat leidt tot stijgende energiereke-
ningen en verhoogde broeikasemissies.

Gezien deze situatie hebben vijf uiterst gemotiveerde Europese openbaarvervoermaatschappijen (moBiel [Bielefeld], 
RATP [Parijs], RET [Rotterdam], TfGM [Manchester] en MIVB [Brussel] als hoofdpartner) besloten om hun krachten te 
bundelen om de CO2-uitstoot in het openbaar vervoer terug te dringen. En hoe kan dit project beter georganiseerd 
worden dan binnen een Europees kader? Dit was de aanleiding tot het ontstaan van Ticket to Kyoto (T2K), een uniek 
INTERREG IVB NWE project van vier jaar dat innovatie, transnationale kennisuitwisseling en engagement combineert.

Dankzij een sterke samenwerkingsgeest, gedeelde waarden en verantwoordelijkheden en bovenal een groot wederzijds 
begrip, slaagden de T2K-partners erin om een eigen strategie te ontwikkelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. 

Om een dergelijke strategie te ontwikkelen, analyseerden de partners hun CO2-uitstoot door middel van een gemeen-
schappelijk instrument en definieerden ze hiervoor gemeenschappelijke indicatoren. Zij bestudeerden ook hun 
eigen lokale context om op die manier hefboomeffecten op te sporen. Het partnerschap werkte rechtstreeks aan 
een daling van het energieverbruik en een toename van de energie-efficiëntie door maatregelen met onmiddellijke 
resultaten (Quick Wins) en investeringen. En zeker evenzo belangrijk, de projectpartners maakten interne en externe 
stakeholders bewust van een rationeel energieverbruik door jaarlijkse T2K-evenementen, de Energieweek en twee 
publieke campagnes.

Dit boek belicht het avontuur dat op technisch en menselijk vlak heeft plaatsgevonden. Het vat de acties en goede 
praktijken samen die tijdens het project werden doorgevoerd. Daarnaast geeft het de tastbare resultaten weer op 
het vlak van een lager energieverbruik en CO2-uitstoot en energiekostenbesparingen. De gedetailleerde verslagen, 
investeringsplannen en de jaarlijkse themafilms zijn beschikbaar op de Ticket to Kyoto website: www.tickettokyoto.eu 

Het hele Ticket to Kyoto-team wenst u veel plezier bij het lezen van dit verslag.

Marie-Hélène Noel
Ticket to Kyoto Projectmanager

Senior Manager Strategy, MIVB, Brussel

Brieuc de Meeûs
Directeur-generaal,  

MIVB, Brussel
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COÖRDINATIETEAM

Patricia Remacle
T2K Internationale coördinator
MIVB, Brussel

“Dankzij de hoge kwaliteit 
van de technische 
uitwisselingen konden onze vijf 
openbaarvervoermaatschappijen 
een stevige basis ontwikkelen 
voor een openbaar vervoer met 
lage CO2-uitstoot. Juist door deze 
samenwerking rond de CO2-
footprint en -strategie konden 
we sneller resultaten boeken. 
Daarbovenop komt nog eens 
dat Ticket to Kyoto een echt 
buitengewoon menselijk avontuur 
betekende met gemotiveerde 
mensen die voor concrete en 
waardevolle resultaten hebben 
gezorgd.”

Matthew Rostron 
Lokale T2K-coördinator
TfGM, Manchester

“Het ontstaan van de lage CO2-
technologie om hernieuwbare 
energie te produceren, vormt het 
bewijs van het enorme succes 
van het Ticket to Kyoto-project. 
Het lag ook aan de basis van een 
uniek internationaal partnerschap 
dat gezamenlijke inspanningen 
blijft leveren om de CO2-emissies 
van het openbaar vervoer in 
de komende jaren te verlagen. 
Dankzij Ticket to Kyoto is TfGM 
erin geslaagd om een grote 
positieve impact te realiseren op 
de CO2-uitstoot in het openbaar 
vervoer en de vervoer- en 
infrastructuurvoorzieningen in 
Groot-Manchester.” 

Hartwig Meier
Lokale T2K-coördinator
moBiel, Bielefeld

“Het was een waar genoegen om 
met geëngageerde collega’s uit 
verschillende steden en diverse 
bedrijfsculturen samen te werken 
aan een beter openbaar vervoer 
in Europa. Wij zijn tevreden 
over de nauwe samenwerking 
tussen de partners en de 
vruchtbare kennisoverdracht voor 
de succesvolle invoering van 
verschillende energiebesparende 
investeringen, met name de 
systemen voor terugwinning van 
remenergie.”
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Sophie Klein
Lokale T2K-coördinator
RATP, Parijs

“Het Ticket to Kyoto-partnerschap 
gaf RATP de mogelijkheid om 
drie innovatieve projecten op 
het vlak van warmteoptimalisatie 
en koelsystemen in te voeren. 
Zo konden ons energieverbruik, 
de daaraan verbonden CO2-
uitstoot en de kosten aanzienlijk 
worden verlaagd. Uit de 
internationale samenwerking 
is duidelijk gebleken dat de 
bescherming van onze planeet 
belangrijke operationele, 
economische en maatschappelijke 
voordelen heeft voor een grote 
openbaarvervoermaatschappij 
zoals de onze.” 

François-Olivier Devaux
Technische T2K-coördinator
MIVB, Brussel

Het Ticket to Kyoto-project 
heeft de verwachtingen 
zeer zeker overtroffen op 
minstens twee gebieden. Uit 
het project is gebleken dat 
openbaarvervoerbedrijven 
dankzij gemeenschappelijke 
haalbaarheidsstudies en gedeelde 
ervaringen nieuwe vernieuwende 
technologieën in hun dagelijkse 
activiteiten kunnen integreren. Dit 
project heeft ook een culturele 
verandering teweeggebracht in het 
denken van de bedrijven:  
CO2-uitstoot als basis nemen voor 
de langetermijnstrategieën.

Virgil Grot
Lokale T2K-coördinator
RET, Rotterdam

“Dit project heeft CO2-reductie in 
ons bedrijf permanent op de kaart 
gezet. Door met de partners in 
dit project samen te werken, zijn 
we tot nieuwe inzichten gekomen 
over dit onderwerp. Met onze 
investeringen in de terugwinning 
van remenergie, energie-
efficiëntere stations en onze nieuwe 
CO2-reductiestrategie hopen wij 
anderen te inspireren. Wij zullen 
doorgaan met het terugdringen 
van het energieverbruik en de CO2-
emissies van het openbaar vervoer 
in de regio Rotterdam.”

9





INLEIDING



HET BOEK

12



INLEIDING

HET PROJECT

Projectdoel

Ticket to Kyoto (T2K) is een Europees project met als 
doel de CO2-uitstoot in de openbaarvervoersector te 
verminderen door middel van milieuvriendelijker gedrag 
en een verbeteringen aan de vervoerinfrastructuur. 

Het project liep over meer dan vier jaar (2010-2014), 
kon rekenen op een budget van ongeveer 12 miljoen 
euro en werd mede gefinancierd door het programma 
INTERREG IVB Noordwest-Europa (www.nweurope.eu).

Werkpakketten

Om het projectdoel te bereiken, werden vijf belangrijke 
actieplannen opgemaakt die in de vorm van volgende 
werkpakketten (WP) werden uitgevoerd.

WP1

Snel resultaat boeken (Quick Wins)
De vijf partners hebben energiebesparende maatrege-
len doorgevoerd die gemakkelijk haalbaar zijn op korte 
termijn en die slechts minimale investeringen vereisen, 
zogenaamde ‘Quick Wins’.

WP2

Investeren in lagere CO2-uitstoot
Meer dan de helft van het budget van T2K was bestemd 
voor investeringen om de energie-efficiëntie van de ver-
voerinfrastructuur te verbeteren. Deze investeringen 
leggen de nadruk op energiebesparingen in stations en 
andere infrastructuur, warmterecuperatie, terugwinning 
van remenergie en lokale energieproductie.

WP3

Strategieplannen voor verminderde  
CO2-uitstoot  in 2020
De partners ontwikkelden een gemeenschappelijke 
CO2-footprintmethode, legden gemeenschappelijke 
energie- en klimaatindicatoren vast en verbeterden 
hun energiebeheersystemen. Zij ontwikkelden ook een 
gestandaardiseerde CO2-rekenmodule, zodat gebrui-
kers kunnen worden geïnformeerd over de CO2-uitstoot 
wanneer ze gebruikmaken van openbaar vervoer. Dit 
werkpakket werd afgerond met de uitwerking van CO2-
reductiestrategieën tot 2020.

WP4

Optimaliseren  van CO2-verlagende 
maatregelen in beleid en wetgeving
Gelet op de wisselwerking tussen de openbaarver-
voermaatschappijen en hun stakeholders (over heden, 
exploitanten, leveranciers en onderhoudsaannemers), 
ontwikkelden de partners een visie voor een effici-
enter beleid en de juridische context waarbinnen ze 
opereren. Ook van de ontwikkeling van benchmarking- 
hulpmiddelen werd volop werk gemaakt. 

WP5

Mensen en industrie mobiliseren 
Dit laatste werkpakket was gericht op het stimuleren van 
de interne en externe stakeholders van de T2K-partners 
in het terugdringen van hun eigen energieverbruik en 
CO2-emissies door middel van bewustmakingscampag-
nes en evenementen. Hiertoe wisselden de partners best 
practices op het vlak van communicatiestrategieën uit.

13
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Partners

Vijf Europese partners die 
zeer representatief zijn voor 
de openbaarvervoersector 
in Noordwest-Europa 
hebben samengewerkt 
om de benchmark vast te 
stellen voor de aanpak van 
de CO2-emissies in het 
openbaar vervoer.

moBiel | Bielefeld (D)
MoBiel levert mobiliteitsdiensten 
voor 325.000 inwoners van Bielefeld 
en om en nabij de 125.000 inwoners 
in de omliggende regio. Hiermee 
is moBiel, dat eigendom is van de 
stad en zelf deels eigenaar is van de 
openbaarvervoerinfrastructuur, de 
grootste aanbieder van openbaar 
vervoer in de Duitse regio Oost-
Westfalen. Vier lightraillijnen vormen 
de ruggengraat van het netwerk 
en lopen via een tunnelsectie met 
zeven metrostations onder het 
stadscentrum door. Het busnet 
bestaat uit 79 lijnen. MoBiel 
streeft ernaar om het huidig aantal 
reizigers van 56,5 miljoen tegen 
2030 te verhogen naar 100 miljoen 
per jaar. Dit ambitieuze doel moet 
worden verwezenlijkt met nieuwe 
lagevloertramlijnen en bijkomende 
lijnen.

RATP | Parijs (F)
RATP EPIC1 dat bij wet van 21 maart 
1948 werd opgericht, heeft een 
opdracht van algemeen belang die erin 
bestaat ervoor te zorgen dat eenieder 
gemakkelijk gebruik kan maken van 
de stadsactiviteiten in de regio Ile-de-
France. RATP bedient een multimodaal 
netwerk in de Parijse regio en heeft 
een van ‘s werelds grootste en dichtste 
openbaarvervoersystemen: 14 metro-
lijnen, 2 RER-lijnen (snelmetronet), 
5 tramlijnen en meer dan 350 buslijnen 
en shuttles naar twee grote luchtha-
vens. Samen vervoeren ze ongeveer 
drie miljard reizigers per jaar. Dagelijks 
gebruiken meer dan 10 miljoen mensen 
het RATP-netwerk. RATP is verantwoor-
delijk voor haar eigen infrastructuur-
netwerken. Het is de enige operator 
in Frankrijk die zijn historische netwerk 
gebruikt op basis van een meerjaren-
contract met het STIF, de vervoersauto-
riteit van Ile-de-France.

1.  EPIC: Nationaal industrieel en commercieel 
overheidsbedrijf
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RET | Rotterdam (NL)
De RET is het grootste  
openbaarvervoerbedrijf in de 
regio Rotterdam. De RET heeft 
vijf metrolijnen, 10 tramlijnen, 
58 busroutes en een snelveer-
dienst. De voorganger van de 
RET werd opgericht in 1848. De 
RET is de belangrijkste operator 
in de streek en onderhoudt ook 
de spoorinfrastructuur. Dagelijks 
reizen er bijna 600.000 mensen 
met het Rotterdamse openbaar 
vervoer. Rotterdam is de op één 
na grootste stad van Nederland 
en heeft de grootste zeehaven 
van Europa. In 2012 telde de stad 
ongeveer 615.000 inwoners. In de 
Rotterdamse regio wonen meer 
dan 1,2 miljoen mensen.

MIVB | Brussel (B)
De MIVB is de grootste Belgische 
stadsvervoermaatschappij 
die de 19 gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en 11 randgemeenten bedient. 
Ze zorgt voor vervoer voor 
een bevolking van meer dan 
1.150.000 inwoners en duizenden 
pendelaars. Het MIVB-netwerk 
telt vier metrolijnen, 19 tramlijnen, 
50 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. 
In 2012 was deze Brusselse 
openbaarvervoermaatschappij 
goed voor 349 miljoen ritten. Dit 
vertegenwoordigt een stijging 
van 6% en 19 miljoen bijkomende 
ritten ten opzichte van het jaar 
voordien. Volgens de prognoses 
zou de MIVB  in staat moeten zijn 
om tegen 2017 415 miljoen ritten 
te verzorgen, wat neerkomt op een 
toename van 20%.

TfGM | Manchester (UK)
Transport for Greater Manchester  
(TfGM)2 is de organisatie die 
verantwoordelijk is voor het 
implementeren van het lokale 
vervoersbeleid, uitgestippeld 
door de Greater Manchester 
Combined Authority en haar 
Transport for Greater Manchester 
Committee. Groot-Manchester 
telt zo’n 2,5 miljoen inwoners. 
TfGM is belast met de uitvoering 
van het beleid van de lokale 
overheid die verantwoordelijk 
is voor investeringen in de 
verbetering van vervoerdiensten 
en -faciliteiten. Het beheert 
22 busstations rondom Groot-
Manchester, 12.500 bushaltes 
en meer dan 4.000 bushokjes, 
76 tramhaltes en 77 km 
tramsporen.

2.  TfGM heette voorheen ‘Greater Manchester 
Passenger Transport Executive’ (afgekort 
GMPTE)
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moBiel RATP RET MIVB TfGM

Bevolking  ¡ 325.000 (stad Bielefeld)
 ¡ 1,2 miljoen (regio Bielefeld)

 ¡ 2,2 miljoen (stad Parijs)
 ¡ 12 miljoen (regio Parijs)

 ¡ 615.000 (stad Rotterdam)
 ¡ 1,2 miljoen (regio Rotterdam)

 ¡ 1,2 miljoen  
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

 ¡ 2,5 miljoen (regio Brussel)

 ¡ 2,5 miljoen  
(Groot-Manchester)

Reizigersaantallen  ¡ 57 miljoen reizigers  ¡ 3 miljard reizigers  ¡ 145 miljoen reizigers  ¡ 349 miljoen ritten  ¡ 270,4 miljoen ritten

Personeel  ¡ 670 werknemers  ¡ 42.200 werknemers  ¡ 2.700 werknemers  ¡ 7.000 werknemers  ¡ 650 werknemers

Vervoersactiviteiten  ¡ 79 buslijnen 
 ¡ 4 tramlijnen

 ¡ 350 buslijnen
 ¡ 5 tramlijnen
 ¡ 14 metrolijnen
 ¡ 2 regionale sneltreinlijnen (RER)

 ¡ 56 buslijnen
 ¡ 10 tramlijnen
 ¡ 5 metrolijnen
 ¡ 1 snelveerdienst

 ¡ 50 buslijnen 
 ¡ 19 tramlijnen
 ¡ 4 metrolijnen

 ¡ Toezicht op de bus-, trein-  
en tramvoorzieningen

 ¡ Beheer van 
22 busknooppunten

 ¡ Voorziening  van bushokjes/
stations en reizigersinformatie

Ondernemingsstatus  ¡ Aanstelling operator voor bussen 
en trams

 ¡ Overheidsbedrijf
 ¡ Moederbedrijf is Stadtwerke 

Bielefeld GmbH (gemeentelijke 
energieleverancier)

 ¡ RATP is een Franse openbare 
industriële en commerciële 
instelling (EPIC).

 ¡ RATP is verantwoordelijk voor 
haar infrastructuur-netwerk

 ¡ Interne operator van spoordiensten
 ¡ Gemeente Rotterdam is de enige 

aandeelhouder maar de RET werkt 
onafhankelijk

 ¡ Interne operator van bus-, tram- en 
metrodiensten

 ¡ Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(Minister van Vervoer) is de 
bevoegde overheid inzake vervoer

 ¡ Brussel Mobiliteit fungeert als 
uitvoerend orgaan 

 ¡ Overheid inzake vervoer

Energieverbruik  ¡ Elektriciteit: 22.700 MWh
 ¡ Brandstof: 2,6 miljoen liter

 ¡ Elektriciteit: 1.482.000 MWh 
 ¡ Brandstof: 91 miljoen liter

 ¡ Elektriciteit: 110.000 MWh 
 ¡ Brandstof: 4,3 miljoen liter

 ¡ Elektriciteit: 235.000 MWh 
 ¡ Gas: 40.000 MWh
 ¡ Brandstof: 13,4 miljoen liter

 ¡ Elektriciteit: 21.000 MWh 
 ¡ Gas: 2,338 MWh

Tab. 1 – Algemene informatie over de T2K partners (data uit 2012)

PARTNERS IN EEN NOTENDOP 

16



INLEIDING

moBiel RATP RET MIVB TfGM

Bevolking  ¡ 325.000 (stad Bielefeld)
 ¡ 1,2 miljoen (regio Bielefeld)

 ¡ 2,2 miljoen (stad Parijs)
 ¡ 12 miljoen (regio Parijs)

 ¡ 615.000 (stad Rotterdam)
 ¡ 1,2 miljoen (regio Rotterdam)

 ¡ 1,2 miljoen  
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

 ¡ 2,5 miljoen (regio Brussel)

 ¡ 2,5 miljoen  
(Groot-Manchester)

Reizigersaantallen  ¡ 57 miljoen reizigers  ¡ 3 miljard reizigers  ¡ 145 miljoen reizigers  ¡ 349 miljoen ritten  ¡ 270,4 miljoen ritten

Personeel  ¡ 670 werknemers  ¡ 42.200 werknemers  ¡ 2.700 werknemers  ¡ 7.000 werknemers  ¡ 650 werknemers

Vervoersactiviteiten  ¡ 79 buslijnen 
 ¡ 4 tramlijnen

 ¡ 350 buslijnen
 ¡ 5 tramlijnen
 ¡ 14 metrolijnen
 ¡ 2 regionale sneltreinlijnen (RER)

 ¡ 56 buslijnen
 ¡ 10 tramlijnen
 ¡ 5 metrolijnen
 ¡ 1 snelveerdienst

 ¡ 50 buslijnen 
 ¡ 19 tramlijnen
 ¡ 4 metrolijnen

 ¡ Toezicht op de bus-, trein-  
en tramvoorzieningen

 ¡ Beheer van 
22 busknooppunten

 ¡ Voorziening  van bushokjes/
stations en reizigersinformatie

Ondernemingsstatus  ¡ Aanstelling operator voor bussen 
en trams

 ¡ Overheidsbedrijf
 ¡ Moederbedrijf is Stadtwerke 

Bielefeld GmbH (gemeentelijke 
energieleverancier)

 ¡ RATP is een Franse openbare 
industriële en commerciële 
instelling (EPIC).

 ¡ RATP is verantwoordelijk voor 
haar infrastructuur-netwerk

 ¡ Interne operator van spoordiensten
 ¡ Gemeente Rotterdam is de enige 

aandeelhouder maar de RET werkt 
onafhankelijk

 ¡ Interne operator van bus-, tram- en 
metrodiensten

 ¡ Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(Minister van Vervoer) is de 
bevoegde overheid inzake vervoer

 ¡ Brussel Mobiliteit fungeert als 
uitvoerend orgaan 

 ¡ Overheid inzake vervoer

Energieverbruik  ¡ Elektriciteit: 22.700 MWh
 ¡ Brandstof: 2,6 miljoen liter

 ¡ Elektriciteit: 1.482.000 MWh 
 ¡ Brandstof: 91 miljoen liter

 ¡ Elektriciteit: 110.000 MWh 
 ¡ Brandstof: 4,3 miljoen liter

 ¡ Elektriciteit: 235.000 MWh 
 ¡ Gas: 40.000 MWh
 ¡ Brandstof: 13,4 miljoen liter

 ¡ Elektriciteit: 21.000 MWh 
 ¡ Gas: 2,338 MWh

17



HET BOEK

Doel van deze uitgave

Dit boek is het eindresultaat van het Ticket to Kyoto- pro-
ject. Het geeft lezers de gelegenheid om hun kennis over 
energie- en klimaatkwesties op het gebied van openbaar 
vervoer bij te schaven. Het tracht ook de vervoermaat-
schappijen en –autoriteiten te stimuleren om hun toezicht 
op energieverbruik te verbeteren en CO2-strategieën 
te ontwikkelen en een stappenplan, de zogenaamde 
Routekaart, uit te werken voor een neutraal CO2-verbruik 
op lange termijn. Tot slot, de best practices en resultaten 
van het project moeten topmanagers van vervoermaat-
schappijen ervan overtuigen dat ze kosten kunnen bespa-
ren door hun energieverbruik te beheren.

Hoe wordt dit boek gebruikt?

Het boek begint met een bespreking van de huidige 
trends op het vlak van energiekosten en klimaatsver-
andering. Het geeft een overzicht van alle mogelijke 
maatregelen, van analyse tot planning, die door ver-
voermaatschappijen genomen moeten worden om hun 
energieverbruik onder controle te houden en de ener-
gie-efficiëntie van hun diensten te verbeteren.

Het boek bestaat uit vier grote hoofdstukken. Elk hoofd-
stuk is samengevat in een rubriek met de ‘voornaamste 
bevindingen’ aangevuld met informatieve illustraties. 
Voor lezers die er graag dieper op ingaan, staat er een 
gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste infor-
matie over het onderwerp. Bovendien belichten de best 
practices uit de T2K-ervaring het werk en de successen 
van de partners en hoe ze erin zijn geslaagd om de uit-
daging aan te gaan. 

De lezer kan ook gebruikmaken van de vijf pictogram-
men die elk verwijzen naar een specifieke topic binnen 
het openbaar vervoer. Zo kan de lezer gemakkelijk infor-
matie vinden die betrekking heeft op zijn dagelijkse 
taken. 

Een zesde pictogram verwijst naar kortetermijnacties, 
de zogenaamde Quick Wins. Deze Quick Wins tonen 
hoe energieverbruik aanzienlijk kan worden verminderd 
zonder grote investeringen door gewoon de bestaande 
uitrusting te optimaliseren en het gedrag van het perso-
neel te veranderen. 

HET BOEK

WERKPLAATSEN GEBOUWENSTATIONS COMMUNICATIEVOERTUIGEN

Afb. 1 – Pictogrammen die in het Ticket to Kyoto-boek worden gebruikt

Afb. 2 – Pictogram van de Quick Wins

QUICK WINS

De in dit document gebruikte wisselkoers is:  
1 GBP = 1,2 EUR (Datum: Maart 2014)
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Afb. 3 – Structuur van het Ticket to Kyoto-boek

3
VERBETEREN & 

INVESTEREN

4
BEÏNVLOEDEN & 
COMMUNICEREN

1
FEITEN  

& CIJFERS

2
ANALYSEREN  
& PLANNEN

 ¾ Integratie van CO2-reductie in besluitvorming en 
belangrijke businessprocessen

Verslagen van één partner

MIVB
 ¾ CO2-energiestrategie van de MIVB 2030 (FR, NL, EN) 
 ¾ Ecorenovatie van metrostations (EN)

TFGM
 ¾ Haalbaarheidsstudie naar het inspraak geven aan 
jonge mensen en het teweegbrengen van een 
Modal Shift.

 ¾ Duurzaam ontwerpen & bouwen: Studie & Toolkit
 ¾ Vervoer met lage CO2-uitstoot in Groot-Manchester
 ¾ Brandstofcel-wkk: Beoordeling van de haalbaarheid
 ¾ CO2-strategie TfGM

Naast deze rapporten, beschrijven investment sheets de 
investeringen die mede mogelijk zijn gemaakt door het 
Ticket to Kyoto project.

Bijkomend materiaal 

Gemeenschappelijke verslagen 
van het partnership

 ¾ Quick Wins voor de vermindering van het 
energieverbruik in het openbaar vervoer (verslag)

 ¾ Quick Wins voor de vermindering van het 
energieverbruik in het openbaar vervoer (brochure)

 ¾ Overzicht van de technologieën voor de terugwin-
ning van remenergie in het openbaar vervoer

 ¾ Energie besparen in metro- en lightrailstations
 ¾ Uitwerking van CO2-strategieën – Specificatie voor 
de trip calculator voor het openbaar vervoer

 ¾ Uitwerking van CO2-strategieën – Keuze en analyse 
van de indicatoren om de broeikasemissies te 
monitoren

 ¾ Uitwerking van CO2-strategieën – CO2-balans
 ¾ Uitwerking van CO2-strategieën – Methode om een 
strategie uit te werken

 ¾ Contextuele drivers voor CO2-verminderingen in het 
openbaar vervoer
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EVOLUTIE VAN DE ENERGIEPRIJZEN IN SLECHTS VIJF JAAR TIJD

ENERGIEMIX VAN DE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE IN EUROPA

ELEKTRICITEIT BRANDSTOF

2007 20072012 2012

+27%
+40%

OLIE 
3%

OVERIGE 
2%

HERNIEUWBARE BRONNEN
18%

GAS
23%

STEENKOOL
26%

FEITEN & CIJFERS

Elektriciteits-, aardgas- en brandstofprijsstatistieken, Europese Commissie, Eurostat, data voor industriële verbruikers (november 2013) 
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CO2-UITSTOOT AUTO’S

CO2-UITSTOOT
OPENBAAR VERVOER

ENERGIEMIX VAN DE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE IN EUROPA

GAS

2007 2012

+32%

1
FEITEN  

& CIJFERS

KERNENERGIE
28%

2010

2020

2010

140
GR/KM

2005

160
GR/KM

2015
130
GR/KM

95
GR/KM 2020

CO2

CO2/2

EU 27 - kerncijfers energie - Europese Commissie, Directoraat-generaal Energie, 2001

Evolutie van CO2-emissies van nieuwe personenwagens,  
Europees Milieuagentschap
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1.1. Klimaatsverandering

Broeikasgaseffect
Het broeikaseffect is een natuurlijk fenomeen dat het 
leven op aarde beschermt. Verschillende gassen, de 
broeikasgassen – BKG -, vormen een soort deken rond 
het aardoppervlak en houden de warmte-instraling van 
de zon op de aarde vast. Dankzij dit natuurlijk broeikas-
effect bedraagt de gemiddelde temperatuur van onze 
planeet 15°C; zonder dit fenomeen zou de gemiddelde 
temperatuur -18 °C bedragen.

Het probleem is dat onze huidige levensstijl aanzien-
lijk hogere BKG-emissies genereert dan de planeet kan 
recyclen. Deze gassen accumuleren in de atmosfeer en 
houden op die manier meer warmte vast dan zonder 
menselijk toedoen het geval zou zijn. Dit heet het ‘bijko-
mend broeikaseffect’ dat de opwarming van onze pla-
neet veroorzaakt en het klimaat wijzigt. Al decennia lang 
nemen de BKG-emissies toe en wijzen voorspellingen 
op een wereldwijde sterke stijging van de gemiddelde 
temperatuur.

Kyoto Protocol
Het Protocol van Kyoto is een internationale over-
eenkomst verbonden met het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties over Klimaatsverandering, dat de 
partijen verplicht tot internationaal bindende emissie-
reductiedoelstellingen.

Door te erkennen dat hoofdzakelijk ontwikkelde lan-
den verantwoordelijk zijn voor de huidige hoge BKG-
emissiewaarden in de atmosfeer, als gevolg van meer 
dan 150 jaar industriële activiteit, legt het Protocol een 
zwaardere last op ontwikkelde naties krachtens het 

beginsel van ‘gemeenschappelijke maar gedifferenti-
eerde verantwoordelijkheden’ (CBDR).

Het Protocol van Kyoto werd overeengekomen op 
11 december 1997 in Kyoto, Japan, en trad in werking 
op 16 februari 2005. De gedetailleerde uitvoerings-
voorschriften van het Protocol werden in Marrakech, 
Marokko, in 2001 goedgekeurd, en worden aangeduid 
als de ‘Akkoorden van Marrakech’. De eerste verbintenis-
periode begon in 2008 en eindigde in 2012. Op de kli-
maatconferentie die in 2012 plaatsvond in Doha, Qatar, 
kwamen de partijen overeen om het Kyoto-protocol te 
verlengen. Het komt erop neer dat er tegen 2015 een 
opvolger voor het Protocol zal worden uitgewerkt die 
tegen 2020 zal worden geïmplementeerd.

Doelstelling om CO2-uitstoot  
terug te dringen

Terwijl de Europese Unie (EU) goed op weg is om haar 
klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2020, de zoge-
naamde ‘20-20-20’ doelstellingen3, te behalen, was er 
nood aan een geïntegreerde kaderregeling voor de 
periode tot 2030, die investeerders zekerheid moet bie-
den en een gecoördineerde aanpak door de Lidstaten 
moet waarborgen. De kaderregeling die de Europese 
Commissie op 22 januari 2014 voorstelde, wil de motor 
zijn achter de evolutie naar een koolstofarme economie. 
De uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de Europese 
Unie tegen 2030 terugdringen met 40% ten opzichte 

3.  De EU-leiders zijn de eenzijdige uitdagende verbintenis aangegaan dat 
Europa tegen 2020 zijn emissies met minstens 20% (boven de niveaus van 
1990) zal terugdringen, 20% van zijn energieverbruik uit hernieuwbare bron-
nen zal halen en zijn verbruik van primaire energie met 20% zal verminderen 
door een betere energie-efficiëntie.

1. KLIMAATKWESTIES
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van het niveau in 1990 staat hierbij centraal. Door voor 
zichzelf een klimaatstreefdoel tot 2030 voorop te stellen 
zal de EU ook actief kunnen deelnemen aan de onder-
handelingen over een nieuwe internationale klimaato-
vereenkomst die in 2020 van kracht zou moeten worden. 

Deze nieuwe doelstelling zal er ook voor zorgen dat de 
EU op een kosteneffectieve wijze op koers blijft naar 
haar doelstelling voor 2050. De ‘Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 2050’ (gepu-
bliceerd in 2011) wil de BKG-emissies door de EU tegen 
2050 met 80% terugdringen (ten opzichte van de niveaus 
in 1990). De routekaart beschrijft hoe men dit kan berei-
ken door een hogere energie-efficiëntie (met inbegrip 
van vervoer) en door ‘schone’ elektriciteit op te wekken. 
Voor het eerst krijgen sectoren die buiten het emissie-
handelssysteem (ETS) vallen, op Europees vlak emissie-
reductiedoelstellingen opgelegd. De «Effort Sharing 
Decision» (beschikking inzake verdeling van emissie-
reductie-inspanningen) stelt jaarlijkse bindende BKG-
emissiedoelstellingen voor de EU-lidstaten vast voor de 
periode 2013 tot 2020. Deze beschikking beoogt een 

T2K-partnerland
Doelstellingen voor de verdeling 

van de inspanningen (tegen 2020, 
bovenop niveaus 2005)

België -15%

Frankrijk -14%

Duitsland -14%

Nederland -16%

VK -16%

Tab. 2 – Doelstellingen voor de verdeling van emissiereductie-
inspanningen van Europese lidstaten tegen 2020, Europese Commissie

“Projecten zoals Ticket to Kyoto 
helpen ons de doelstellingen van 
onze lokale klimaatcampagnes 
te verwezenlijken. Onze trams 
verbruiken nu minder tractie-
energie en leveren zo een 
waardevolle bijdrage aan onze 
doelstelling van 40% minder 
CO

2
-uitstoot tegen 2020.”

Anja Ritschel  
Hoofd van de Afdeling Milieu- en klimaatbescherming,  
Stad Bielefeld 

emissiereductie van 10% door de betrokken sectoren 
tegen 2020 (ten opzichte van de niveaus in 2005), waar-
bij elke lidstaat een bijdrage levert evenredig aan haar 
rijkdom. Het is dan aan de lidstaten om te beslissen over 
nationale doelstellingen en het beleid om deze doelstel-
lingen te verwezenlijken.

Heel wat stedelijke agglomeraties (steden of regio’s) 
hebben op regionaal en lokaal niveau ook kli-
maatsveranderingsstrategieën ontwikkeld en BKG-
reductiedoelstellingen vooropgesteld. De meeste hebben 
echter een akkoord gesloten aangaande overkoepelende 
doelstellingen. Slechts een aantal heeft deze doelstellin-
gen uitgesplitst per sector (inclusief de vervoersector). 
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1.2. Vervoersector

Huidige situatie
De vervoerssector vertegenwoordigde 24% van de 
uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2009, waarin 
het wegvervoer veruit het grootste aandeel bezat. In 
Europese stedelijke gebieden is het openbaar vervoer 
verantwoordelijk voor ongeveer 10% van alle met ver-
voer samenhangende BKG-emissies. In Europese ste-
delijke gebieden wordt 40 tot 50% van het openbaar 
vervoer al aangedreven door elektriciteit. Het busver-
voer is echter nog altijd verantwoordelijk voor 50 tot 60% 
van het totaal openbaar vervoer in Europa en 95% van 
de bussen rijden op fossiele brandstoffen. 

Combinatie van vervoersenergie
In 2010 spreidde de productie van primaire energie in de 
EU-27 zich over verschillende energiebronnen, waarvan 

Afb. 4 – Productie van primaire energie, EU-27, 2010 (Eurostat)

Vaste brandstoffen

Kernenergie

Overige

Hernieuwbare energie

Ruwe olie

Aardgas

Zonne-energie

Geothermische energie

Wind

Waterkracht

Biomassa & afval

28,5%

19,6%
68%

2%2%

20%

8%

18,8% 11,7%

20,1%

1,3%

de belangrijkste nucleaire energie (28,5% van de totale 
energie)4. Ongeveer een vijfde van de totale produc-
tie van primaire energie in de EU-27 werd gehaald uit 
hernieuwbare energiebronnen (20,1%), gevolgd door 
vaste brandstoffen (19,6%, voornamelijk kolen), aardgas 
(18,8%) en ten slotte ruwe olie (11,7%). In 2010 leverden 
duurzame energiebronnen op die manier voor de eerste 
keer in de EU-27 meer primaire energie op dan aardgas 
en vaste brandstoffen, die reeds in 2006 de ruwe olie-
productie hadden overtroffen.

De totale BKG-emissies voor de sector van het openbaar 
vervoer zijn sterk afhankelijk van de soort beschikbare 
brandstoffen voor voertuigen en de energiecombina-
tie die het elektriciteitsnet aanbiedt. Als gevolg zal de 

4.  Kernenergie was vooral belangrijk in België, Frankrijk en Slowakije, waar ze 
goed was voor meer dan de helft van de nationale productie van primaire 
energie.
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CO2-footprint van vervoermaatschappijen variëren in 
functie van de beschikbare brandstoffen en energie-
combinatie en van de resulterende CO2-intensiteit van 
de stroomvoorzieningen van elk land en/of servicepro-
vider. Deze footprint zal ook variëren volgens de van 
kracht zijnde BKG-regelgeving in elk land. Sommige 
maatschappijen zijn in staat om elektriciteitsemissies te 
rapporteren in overeenstemming met de door hun pro-
vider verstrekte gegevens (en dus inclusief de voordelen 
van aangekochte groene energie). Anderen moeten de 
gemiddelde CO2-intensiteit toepassen op hun nationale 
energieproductie. Er lijkt op Europees niveau op het vlak 
van BKG-rapportering een gebrek aan harmonisatie te 
bestaan.

De verschillen in elektriciteitscombinaties en resulte-
rende CO2-intensiteit kunnen leiden tot verschillende 

prioriteiten voor vervoermaatschappijen binnen hun 
poging tot het terugdringen van de BKG-uitstoot. Zo 
resulteert het hoge percentage elektriciteit uit kern-
energie en waterkracht in Frankrijk in een relatief lage 
CO2-uitstoot. Dit betekent dat initiatieven gericht op 
de verdere vermindering van het energieverbruik en 
de CO2-intensiteit minder voordelen voor het milieu 
bieden dan in Nederland, Duitsland of het Verenigd 
Koninkrijk, hoewel ze nog steeds dezelfde financi-
ele voordelen bieden. In Duitsland werd in 2011 het 
besluit genomen om kernenergie geleidelijk af te 
schaffen in 2022. Kernenergie was de bron van bijna 
18% van de Duitse elektriciteit in 2010; deze wijziging 
zou aanleiding kunnen geven tot verschillende CO2-
intensiteiten in de Duitse elektriciteit, afhankelijk van 
de bronnen die zullen worden gebruikt ter vervanging 
van kernenergie. 

Energiebron België Frankrijk Duitsland Nederland VK

Steenkool 5,96% 3,08% 44,67% 21,90% 29,80%

Olie 0,32% 0,61% 1,09% 1,29% 1,00%

Gas 28,19% 4,76% 13,74% 60,58% 39,92%

Biobrandstoffen 4,30% 0,52% 5,40% 4,45% 3,05%

Afval 2,20% 0,79% 1,83% 3,34% 0,85%

Kernenergie 53,45% 78,72% 17,74% 3,67% 18,75%

Overige bronnen 0,15% 0,00% 0,46% 0,13% 0,00%

Waterkracht 1,58% 8,97% 3,86% 0,05% 2,34%

Geothermische energie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Zon 1,30% 0,36% 3,18% 0,09% 0,07%

Wind 2,56% 2,18% 8,03% 4,51% 4,21%

Aandeel hernieuwbare energie 5,43% 11,52% 15,07% 4,65% 6,62%

CO2-intensiteit (kg CO2/kWh) 0,225 0,071 0,672 0,413 0,508

Tab. 3 – Energiemix voor het opwekken van elektriciteit in de landen van de T2K-partners in 2011, Internationaal Energieagentschap.
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EMISSIES DOOR STADSVERVOERMIDDELEN IN FRANKRIJK

De vervoersectorgerelateerde emissies zijn reeds in 
heel wat studies geraamd. De meeste van deze stu-
dies spitsen zich echter toe op het wegvervoer en in 
slechts een paar is een raming gemaakt van de emis-
sies die het gevolg zijn van de activiteiten van het open-
baar vervoer, voornamelijk spoorvoertuigen (metro en 
tram). Een studie die DELOITTE uitvoerde in 2008, mat 
de CO2-emissies van vervoeractiviteiten, uitgedrukt in 
CO2-equivalent. 

Spoorvoertuigen presteren het best qua uitstoot per 
reiziger.kilometer. De bezettingsgraad van het voer-
tuig gekoppeld aan de grootte van het voertuig heeft 
een directe invloed op de emissies per reiziger.kilo-
meter. Zelfs als men uitgaat van een bezettingsgraad 
van 15%, liggen de emissies per reiziger.kilometer van 
spoorvoertuigen nog een pak lager dan die van motor-
fietsen met twee passagiers of die van bussen en per-
sonenauto’s waarvan 75% van de plaatsen bezet is. Het 
dient ook opgemerkt dat een stadsbus in bepaalde 
omstandigheden misschien meer CO2-emissies per rei-
ziger.kilometer zal produceren dan personenauto’s. De 
bron die wordt gebruikt om spoorvoertuigen in de stad 
van elektriciteit te voorzien, is een bepalende factor in 
termen van emissies. Onderstaande afbeelding toont 
voor Frankrijk de gevoeligheid van het gebruik van een 
andere elektriciteitsbron, in dit geval de gemiddelde 
elektriciteitscombinatie in de EU. 

VOERTUIGEN
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ENERGIECOMBINATIE IN BIELEFELD

De gemiddelde nationale en lokale cijfers voor energie-
combinatie kunnen vrij aanzienlijk afwijken ten opzichte 
van elkaar. Het voorbeeld van Bielefeld toont aan dat 
de energiecombinatie voor elektriciteit een groter deel 
aan kernenergie bevat dan het nationale gemiddelde 
in Duitsland. Het opwekken van elektriciteit uit steen-
kool stopte in 2012 en kernenergie vervangen door her-
nieuwbare bronnen is een zeer ambitieuze doelstelling 
die men tegen 2018 wil verwezenlijken.

Afb. 8 – Energiecombinatie van moBiel in 2011

Afb. 9 – Vergelijking energiemix moBiel en energiemix Duitsland
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2.1. Energieonafhankelijkheid 
en -schaarste 

Onze moderne samenleving beroept zich sterk op ener-
gie (vooral fossiele brandstoffen) om personen en goe-
deren te vervoeren. Echter, de energievoorziening kan 
worden verstoord door verschillende factoren: tekort 
aan natuurlijke hulpbronnen, hogere energieprijzen ten 
gevolge van acties door de OPEC of enig ander kartel, 
oorlog, politieke en economische geschillen of fysieke 
schade aan de energie-infrastructuur als gevolg van 
terrorisme of natuurrampen. Energieonafhankelijkheid 
heeft betrekking op het doel om de invoer van ver-
schillende energiebronnen te verminderen (olie, kolen, 
uranium, enz.) om de onzekerheden aangaande energie-
prijzen of energietekort in te dijken. 

De Europese Unie (EU) is afhankelijk van de invoer van 
energie, voornamelijk van olie en meer recentelijk van 
gas, en vormt hierdoor het decor voor beleidsdoelstel-
lingen met betrekking tot een veilige energievoorzie-
ning. Het productietekort van primaire energiebronnen 
ten opzichte van het energieverbruik heeft ertoe geleid 
dat de EU op het vlak van energie-invoer steeds meer 
afhankelijk is van niet-EU-lidstaten. In 2010 was meer dan 
de helft (54,1%) van het bruto binnenlands energiever-
bruik van de EU-27 afkomstig van geïmporteerde bron-
nen (Eurostat, 2011). 

Het energietekort heeft directe gevolgen voor de ener-
giekosten. De verdere evolutie van de energieprijzen is 
echter moeilijk te voorspellen. Een energietekort kan 
ook onderbrekingen van de vervoerdienst tot gevolg 
hebben, aangezien er elektriciteit nodig is om een tram 
of metro te laten rijden. 

2.2. Energieprijzen

In de komende decennia zal olie schaarser worden. 
Zoals onlangs opgemerkt door het Internationaal 
Energieagentschap (IEA): hoe langer de ontkoling op 
zich laat wachten, hoe sneller olieprijzen zullen stijgen. 
De evolutie van de olieprijzen in de afgelopen jaren 
– samen met de grote variabiliteit in vraag en aanbod 
van energie – zorgen voor een grillig verloop van de 
prijzen. Ze kunnen plotseling sterk verhogen of verlagen 
gedurende een korte periode. Dergelijke variabiliteit in 
de energieprijzen maakt het moeilijker om te anticiperen 
op de toekomstige energierekening voor vervoermaat-
schappijen en -autoriteiten en om deze te beheren.

In de afgelopen jaren werden de Ticket to Kyoto- partners 
geconfronteerd met een aanzienlijke verhoging van de 
energiekost. Door de financiële druk had deze situatie 
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Afb. 10 – Evolutie van de elektriciteitsprijzen voor industriële 
gebruikers tussen 2005 en 2012  (EUR/kWh) (EUROSTAT)
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directe gevolgen op hun activiteiten. Klimaatsverandering 
vereist bovendien een drastische daling in energie-
verbruik in heel Europa om te kunnen voldoen aan de 
doelstellingen van Kyoto. Door deze economische en 
ecologische uitdagingen staan vervoermaatschappijen 
voor een uitdagende situatie: er moeten nu maatregelen 
worden genomen om de gevolgen ervan te beperken.

Elektriciteitsprijzen
Elektriciteitsprijzen voor industriële gebruikers zijn 
aanzienlijk gestegen in de voorbije jaren. De Europese 
gemiddelde prijs voor een kWh steeg met 45% tussen 
2005 en 2012, van €6,72 c/kWh to €9,76 c/kWh. De situa-
tie is lichtjes verschillend in elk land, maar een gemeen-
schappelijke trend is duidelijk merkbaar. Deze situatie 
is bijzonder kritisch voor grote openbaarvervoerbedrij-
ven die verschillende metro- en tramlijnen bedienen en 
heeft een impact op hun werkingskosten.
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Afb. 11 – Evolutie van gasprijzen voor industriële gebruikers tussen 
2005 en 2012  (EUR/Gigajoule) (EUROSTAT)

Afb. 12 – Evolutie van dieselolieprijzen voor wegvervoer tussen 2005 
en 2012 (EUR/liter) (EUROSTAT)

Gasprijzen
Bij de gasprijzen is er de laatste jaren een stijgende 
curve te zien, hoewel deze relatief minder stegen dan de 
elektriciteitsprijzen. In 2010 is er een aanzienlijke daling 
merkbaar in alle Europese landen. Toch merken we een 
algemeen stijgende trend en een duidelijke impact op 
de verwarmingskosten van grote gebouwen, zoals kan-
toren, magazijnen, werkplaatsen en stations. 

Brandstofprijzen
Ten aanzien van de dieselolieprijzen voor wegvervoer 
werden alle Europese landen met dezelfde opwaartse 
trend geconfronteerd; prijzen die stegen van €1/liter in 
2005 naar meer dan €1,4/liter in 2012. De werkingskos-
ten van grote busnetten zijn rechtstreeks gekoppeld aan 
de brandstofprijs. Hierdoor konden vervoermaatschap-
pijen en overheidsbedrijven deze snelle stijging moeilijk 
beheren . Door de grote schommelingen van de brand-
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stofprijzen werden de vervoermaatschappijen aan grote 
financiële en operationele risico’s blootgesteld.

2.3. Energieverbruik

De openbaarvervoermaatschappijen worden niet alleen 
geconfronteerd met hogere energieprijzen, maar krijgen 
ook te maken met een hoger energieverbruik vanwege 
dienstenuitbreiding en/of een verbeterd dienstenni-
veau. De doelstelling om het energieverbruik en de CO2-
uitstoot terug te dringen moet worden afgewogen tegen 
de bredere doelstelling om de algemene uitstoot in de 
totale vervoerssector te verlagen door meer gebruikers 
aan te moedigen om hun privéwagen in te ruilen voor 
het openbaar vervoer en CO2-arme vervoersmiddelen. 
Initiatieven ter aanmoediging van deze gedragsveran-
dering kunnen leiden tot een hoger energieverbruik en 
emissies in de sector van het openbaar vervoer, aange-
zien er dan behoefte zal zijn aan bijkomende diensten 
en apparatuur. Toch zal het promoten van openbaar ver-
voer moeten bijdragen tot een algemeen lager energie-
verbruik in de vervoerssector. 

Het energieverbruik terugdringen is een goede manier 
om een land minder afhankelijk te maken van energie. 
Dit geldt zeker in gebieden waar natuurlijke energie-
bronnen zoals olie en kolen niet beschikbaar zijn en die 
bijna uitsluitend afhankelijk zijn van invoer. Ook investe-
ren in duurzame energiebronnen, zoals wind-, zonne-, 
waterkracht- en geothermische energie, zal het land 
energieonafhankelijker maken. Deze energiebronnen 
zorgen voor een duurzame lokale energieproductie. 
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MIVB: HOGERE ENERGIEKOSTEN ONDANKS VERHOOGDE EFFICIËNTIE

In 2012 spendeerde de MIVB jaarlijks €21 miljoen aan 
elektriciteit en €13 miljoen aan brandstof (inclusief 
ondersteuning van wagenparken). De energiekosten 
stegen tussen 2007 en 2012 met 53%. Deze stijging is 
voor 9% het gevolg van de verruiming van de diensten 
en voor 41% het gevolg van hogere energieprijzen. Ook 
dient te worden opgemerkt dat de energie-efficiëntie 
van de operator in deze periode aanzienlijk is verbeterd, 
aangezien de vervoerdiensten (uitgedrukt in plaats.kilo-
meter) met 25% zijn toegenomen, terwijl het energiever-
bruik slechts met 8% is toegenomen.
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Afb. 13 – Energieverbruik door de MIVB in 2012

Afb. 14 – Evolutie van de totale energiekosten van de MIVB tussen 
2007 en 2012

Afb. 15 – Evolutie van de energie-efficiëntie-indicatoren van de MIVB tussen 
2007 en 2012 
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Afb.16 – Evolutie van de energiekosten van TfGM tussen 2006 en 
2012 

ENERGIEVERBRUIK TFGM STIJGT DOOR VERBETERINGEN AAN OPENBAAR VERVOER
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Afb.17 – Vergelijking van de elektriciteitskosten van het oude en het 
nieuwe busstation “Middleton” in Manchester

De energiekosten van TfGM waren in 2011/2012 €2,5 
miljoen hoger dan in 2006/2007. Hieraan lagen ver-
schillende oorzaken ten grondslag: stijgende ener-
giekosten, de uitbreiding en verbetering van het 
openbaarvervoernet en bijbehorende infrastructuur, 
het verwerven van nieuwe activa en nieuwe verant-
woordelijkheden (vb. verkeerslichten) die TfGM er in 
2011 bij kreeg. TfGM investeert in nieuwe infrastruc-
tuur en gebouwen om het openbaarvervoernet uit 
te breiden en de servicekwaliteit voor de reizigers 
te verbeteren. Hierdoor zullen de CO2-emissies door 
verplaatsingen in Groot-Manchester verminderen. 
Het energieverbruik van TfGM als de operator van 
de infrastructuur zal aan de andere kant toenemen. 
De nieuwe busstations verbruiken vaak meer energie 
dan hun voorgangers, doordat ze de reiziger betere 
wachtfaciliteiten bieden. Oude busstations beston-
den grotendeels uit bushokjes, maar TfGM is deze aan 
het vervangen door grote ultramoderne faciliteiten 
om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moe-
digen. Dit patroon zou TfGM jammer genoeg ook kun-
nen beletten om haar energie- en CO2-doelstellingen 
te behalen. Het Ticket to Kyoto-project heeft TfGM in 
staat gesteld deze trend in energiekosten te keren. 
Die bevinden zich nu op een duurzaam niveau. Door 
best practices in het duurzaam ontwerpen van nieuwe 
infrastructuur toe te passen en oudere faciliteiten 
onder handen te nemen voldoen ze aan de strengste 
energie-efficiëntienormen.

STATIONS WERKPLAATSEN
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ANALYSEREN & PLANNEN
OP WEG NAAR EEN ENERGIE- EN CO2-STRATEGIE

1

2
3

4
VAN  

ANALYSE
…

ENERGIE- 
BEHEER- 
SYSTEMEN
Meet het 
energieverbruik van 
de verschillende 
vestigingen en 
vervoermodi.

CO2-FOOTPRINT
Analyseer de CO2-emissies 
van de activiteiten van de 
vervoermaatschappij.

PRESTATIE-
INDICATOREN
Bepaal de indicatoren om 
de energie-efficiëntie en 
de CO2-intensiteit op lange 
termijn te beoordelen.

TOEKOMSTIGE  
BEDRIJFSTRENDS
Bepaal de belangrijkste 
drivers die een impact 
zullen hebben op de 
CO2-emissies en het 
energiegebruik in de 
toekomst.
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COMMUNICATIE-
PLAN
Maak het personeel  
en de stakeholders 
bewust van de nieuwe 
CO2-strategie.

MOGELIJKE 
ACTIES
Maak een lijst van 
alle beschikbare 
acties die bedoeld 
zijn om het ener-
gieverbruik te 
verminderen of om 
hernieuwbare ener-
gie te produceren.

REDUCTIE- 
DOELSTELLING
Bepaal langetermijndoel-
stellingen voor energiege-
bruik en de vermindering 
van CO2-emissies.

VOORRANGS-
ACTIES
Selecteer 
de meest 
performante 
acties op basis van 
een technische 
en een financiële 
beoordeling.

… 
TOT

PLANNING
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1.1. Energiebeheersystemen

Om energie en CO2-emissies consequent te kunnen 
beheren, is het belangrijk om goed te begrijpen hoe 
de apparatuur werkt en hoeveel energie deze verbruikt. 

Slimme meetsystemen
De term ‘slim meetsysteem’ verwijst naar het gebruik 
van meetapparatuur die de gegevens over het energie-
verbruik verzamelt en een hele reeks statistieken kan 
verwerken. Deze meetapparatuur kan worden gebruikt 
om het elektriciteits-, gas- of waterverbruik te meten. 
Ook kan deze in een groter meetsysteem worden geïn-
tegreerd, voorzien van een interface om op afstand 
gegevens door te geven en te verwerken. Deze meet-
gegevens kunnen worden gecombineerd met gege-
vens over temperatuur en vochtigheid en bieden op 
die manier een zeer efficiënte analyse. Slimme meters 
hebben dezelfde afmetingen als gewone meters en zijn 
relatief gemakkelijk te plaatsen.

Energiebeheerders moeten zich ervan bewust zijn dat 
ze niet alles kunnen opmeten. Ook levert de analyse van 
detailgegevens van energieverbruik op plaatsen of uit-
rustingen die weinig energie verbruiken weinig voordeel 
op. Daarom adviseert men de energiebeheerders een 
drempelwaarde te bepalen. Is de waarde boven deze 
drempel, dan kan een slimme meter worden geplaatst. 
Voor specifieke meetdoeleinden kunnen ook draagbare 
toestellen worden gebruikt.

Slimme meters bieden voordelen als de gegevens goed 
worden beheerd en duidelijke doelstellingen worden 
vastgelegd: lagere energiekosten (vaak een aanzienlijk 
bedrag), geen personeelskosten om de meters af te lezen, 
minder tijd nodig voor contacten met leveranciers over 

“Je kan niet beheren wat je 
niet meet”. Voordat een bedrijf 
energiebesparende projecten 
in kan voeren, is het raadzaam 
een energiebeheerstrategie 
te ontwikkelen en de 
ecologische footprint van de 
bedrijfsactiviteiten in kaart te 
brengen en te evalueren. 

1. VERZAMELEN EN ANALYSEREN
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geschillen, eenvoudige facturering aan huurders, enz. De 
plaatsing van slimme meters kost weinig tijd, maar vereist 
de tussenkomst van een energiebeheerder of technisch 
ingenieur om de vervanging van de systemen te plannen 
en te beheren. De gegevens over het energieverbruik 
moeten geanalyseerd worden, aangevuld met gegevens 
over zogenaamde verwarmingsgraad- en koeldagen. 
Deze worden verkregen uit de recente lokale weersin-
formatie. Als dit niet wordt toegepast, zijn vergelijkingen 
tussen twee periodes misleidend. 

Dit zijn de te volgen stappen voor de installatie van 
slimme meters: 

 ¾ Opstellen van een lijst van alle bestaande meters
 ¾ Opstellen van een lijst van de jaarlijkse 
energiekosten/meter

 ¾ Definiëren van een drempelwaarde: vervang de 
bestaande meter door een slimme meter als de 
waarde hoger is

 ¾ Evalueren of de plaatsing van slimme meters 

toegevoegd kan worden aan de aanbesteding voor 
energiebevoorrading

 ¾ Plaatsen van slimme meters en controleren of 
deze naar behoren werden aangesloten op het 
energiebeheersysteem

 ¾ Downloaden van gegevens en configureren van het 
energiebeheersysteem.

Energieaudits
Een energieaudit omvat de analyse van de energie-
prestatie van bestaande assets. Energieaudits zijn erop 
gericht bedrijven te ondersteunen bij de definitie van 
het eigen energieverbruik en het lokaliseren van plaat-
sen waar verspilling optreedt en verbetering mogelijk is. 
Deze audits proberen de acties ter verbetering van de 
energie-efficiëntie te rangschikken van de meest koste-
neffectieve naar de minst kosteneffectieve mogelijkhe-
den voor energiebesparingen. Daarom zijn ze een zeer 
nuttig hulpmiddel voor energiebeheerders om toekom-
stige investeringen te plannen. 
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Protocol voor evaluatie van 
energiebesparingen

Energieverbruik en -kosten zijn voor velen vaak ‘onzicht-
bare’ gegevens, die maar bij een paar projectmanagers 
bekend zijn. Dat roept een belangrijke vraag over ener-
gie-efficiënte projecten op: “Hoe kunnen we zeker weten 
dat we effectief energie besparen?” In veel gevallen heb-
ben de bedrijven zelf weinig expertise in het evalueren 
van de voordelen van energie-efficiënte systemen of 
maatregelen.

Het International Performance Measurement and 
Verification Protocol (IPMVP)5 definieert standaardvoor-
waarden en toont best practices voor de kwantificering 
van de resultaten van energie-efficiënte investeringen en 
projecten. Het IPMVP biedt een zeer betrouwbare lei-
draad om projectmanagers te helpen controleren of er 
energie werd bespaard en de impact ervan te evalueren. 
Dit protocol is inmiddels de nationale meet- en verifica-

5. http://www.evo-world.org/
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Afb.18 – Evaluatie van energiebesparingen gebaseerd op het IPMVP 
protocol (Energievoordeel)

tienorm in de Verenigde Staten en vele andere landen 
en werd vertaald in 10 talen. 

Het IPMVP wil met haar internationale brede industriële 
aanpak en consensus over methodes meer zekerheid, 
betrouwbaarheid en besparingen bieden. Het levert ook 
een basis bij het onderhandelen over contractuele voor-
waarden met onderaannemers. Zo kan gegarandeerd 
worden dat energie-efficiënte projecten hun doelen voor 
geldbesparing en verhoogde energie-efficiëntie berei-
ken of overstijgen. 

Om zeker te zijn dat de energiebesparingen nauwkeu-
rig worden geëvalueerd, dienen veranderingen tijdens 
de invoering van energie-efficiënte maatregelen te wor-
den opgenomen in de besparingsberekeningen. De 
grafiek hiernaast toont de energiebesparingen aan die 
werden bereikt na aanpassingen van de basisperiode. 
Openbaarvervoerbedrijven kunnen ofwel personeel tot 
IPMVP-auditor opleiden (twee tot drie dagen opleiding), 
ofwel een extern bedrijf inhuren. In beide gevallen zal het 
bedrijf een duidelijk beeld moeten hebben van de ver-
bruiksgegevens en de wijze waarop het verbruik kan wor-
den beheerd tijdens een bepaalde periode. Leveranciers 
integreren dit protocol steeds vaker in hun offertes. Zo 
kan worden gegarandeerd dat er een gemeenschappe-
lijke methodiek wordt gebruikt die de verhoging van de 
energie-efficiëntie van nieuwe systemen evalueert.

1.2. CO2-footprint

Wanneer een CO2-reductiestrategie wordt gedefini-
eerd, is het van essentieel belang om de ecologische 
footprint van alle activiteiten van de vervoermaatschap-

42

http://www.evo-world.org/


2
ANALYSEREN  
& PLANNEN

pij te berekenen. Dit geeft richting aan de inspanningen 
binnen de algemene bedrijfsstrategie om de CO2 terug 
te dringen. Momenteel bestaan er heel wat verschil-
lende methodes om een CO2-footprint te berekenen. 
Een van de doelstellingen van Ticket to Kyoto was om 
gemeenschappelijke en vergelijkbare berekeningsme-
thodes en indicatoren te bepalen die aangepast zijn aan 
de openbaarvervoersector. Zo wordt het mogelijk de 
individuele inspanningen van elk bedrijf op te volgen en 
in overeenstemming te brengen. 

Methoden

Bilan Carbone®

De ‘Bilan Carbone’-methode wil CO2-emissies meten 
om deze van een bepaalde activiteit of gebied globaal 
te beoordelen. Zo kunnen gebruikers de BKG-emissies 
evalueren die door noodzakelijke fysische processen 
binnen een organisatie zijn veroorzaakt.

Deze methode werd ontwikkeld in 2004 door ADEME, 
het Franse agentschap voor Milieu- en Energiebeheer. 
In de Bilan Carbone-methode wordt een project uitge-
werkt dat de BKG-emissies evalueert en vermindert. Het 
bestaat uit zes hoofdstappen: 

 ¾ Bewust maken van het broeikasgaseffect
 ¾ Bepalen van de omvang van de studie
 ¾ Verzamelen van gegevens
 ¾ Verwerken en analyseren van de resultaten
 ¾ Uitwerken van een reductieactieplan
 ¾ Doorvoeren van het plan.

Het Bilan Carbone boekhoudkundig instrument is 
een Excel-softwareprogramma waarin alle gegevens 
worden geconsolideerd tot eindresultaten. Het is een 

overzichtelijk en flexibel instrument dat de hoogste 
emissiewaarden met voorrang behandelt. Deze priori-
teitsbepaling is essentieel in het opstellen van reduc-
tieactieplannen. Een van de fundamentele onderdelen 
van de methode beoogt het op gelijke voet brengen van 
de BKG-emissies die rechtstreeks binnen de bedrijfsen-
titeit worden gegenereerd en deze die onrechtstreeks 
plaatsvinden als tegenhangers van de noodzakelijke 
bedrijfsprocessen.

GHG Protocol
Net zoals de Bilan Carbone-methode, wil het Greenhouse 
Gas Protocol de BKG-emissies van een activiteit bere-
kenen. Het GHG Protocol levert normen en begeleiding 
aan bedrijven en organisaties die de BKG-emissies wil-
len inventariseren. Het protocol geeft richtlijnen voor de 
berekening en de verslaggeving van zes broeikasgas-
sen6 behandeld door het Kyoto-Protocol. Het protocol 
heeft de volgende doelstellingen:

 ¾ Bedrijven helpen om een BKG-inventaris op te stellen, 
als basis voor een nauwkeurige en waarheidsgetrouwe 
berekening van hun emissies met gestandaardiseerde 
aanpak en principes

 ¾ Vereenvoudigen en verlagen van de kosten van een 
BKG-inventarisatie

 ¾ Bedrijven voorzien van informatie die kan worden 
gebruikt om een efficiënte BKG-beheers- en reduc-
tiestrategie te ontwikkelen

 ¾ Verhogen van samenhang en transparantie op het 
vlak van BKG-emissieberekening en -verslaggeving 
bij bedrijven en BKG-programma’s.

6.  Kooldioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofoxide (N2O), fluorkoolwaterstoffen 
(HFCs), perfluorkoolwaterstoffen (PFCs), en zwavelhexafluoride (SF6).
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De methode werd ontwikkeld door het World Resources 
Institute (WRI) en de World Business Council for Sustaina-
ble Development (WBCSD), twee non-profitorganisaties 
gespecialiseerd in onderzoek en politieke analyse van 
kwesties over voorraadbeheer.

Het GHG Protocol is ook gebaseerd op Excel- en richt-
documenten. Er zijn twee modules: een methode voor 
het meten van emissies en een voor de berekening van 
de emissiereductie. 

Het GHG Protocol definieert directe en indirecte emis-
sies als volgt: 

 ¾ Directe BKG-emissies worden geproduceerd door 
bronnen die eigendom zijn van of worden gecontro-
leerd door de rapporterende entiteit

 ¾ Indirecte emissies zijn het gevolg van de activiteiten 
van de rapporterende entiteit, maar worden veroor-
zaakt door bronnen die eigendom zijn van en worden 
gecontroleerd door een andere entiteit.

Toepassingsgebied
De eerste stap bij het berekenen van de CO2-footprint 
is het bepalen van de bedrijfsactiviteiten die in de CO2-
analyse geëvalueerd moeten worden (netwerk, onder-
aannemers, gebouwen, enz.). Hoe verder de evaluatie 
reikt, hoe makkelijker kan worden bepaald voor welke 
bronnen maatregelen kunnen worden genomen om de 
algemene impact op de klimaatsverandering te beper-
ken. Ruime scopes leiden vaak tot meer onzekerheden 
en vereisen meer middelen (grotendeels arbeidskrach-
ten) door de moeilijkheid om verder afgelegen emissies 
nauwkeurig te beoordelen.

Gegevensverzameling
In de tweede stap worden de gegevens verzameld over 
de fysische stromen die binnen een bedrijf plaatsvinden 
(energie, mensen, objecten, grondstoffen, enz.). In een 
bedrijf zijn veel gegevens beschikbaar over het alge-
meen energiegebruik, energieverbruik in gebouwen, 
tractie-energieverbruik, het aantal reizigers of het aantal 
verplaatsingskilometers. 

Analyse van de resultaten
De derde stap betreft de analyse van de verkregen 
resultaten. Alle emissies worden opgenomen als CO2-
equivalent die rechtstreeks kan worden gebruikt in 
berekeningen en schattingen. Om de hoeveelheid 
BKG-emissie te kunnen schatten, wordt het activiteit-
gerelateerde getal vermenigvuldigd met de bijhorende 
emissiefactor.

Een allesomvattende CO2-footprint zou idealiter elke 
3 tot 5 jaar opnieuw geëvalueerd moeten worden om 
de evolutie van de BKG-emissies te volgen. Met pres-
tatie-indicatoren (zie verder) kan het bedrijf de jaarlijkse 
evolutie van de belangrijkste factoren monitoren.

Aanpak T2K t.a.v. CO2-footprint
De Ticket to Kyoto partners wilden een methodiek ont-
wikkelen voor alle vervoermaatschappijen, ongeacht 
omvang, taal of lokale wetgeving. Het gekozen systeem 
zou moeten voldoen aan de volgende criteria:

 ¾ Gericht op beperking
 ¾ Open en vrije oplossing
 ¾ Europese verspreiding
 ¾ Snelle invoering
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De Bilan Carbone-methode en het GHG Protocol wer-
den respectievelijk al toegepast door RATP en TfGM. 
Beide methodes zijn gericht op CO2-reducerende oplos-
singen en hun documenten zijn gratis7.

Het GHG Protocol is een wereldwijde referentie, terwijl de 
Bilan Carbone-methode voornamelijk in Frankrijk gebruikt 
wordt, ook al is ze in het Engels vertaald. Het belangrijkste 
verschil tussen beide oplossingen is de complexiteit voor 
nieuwe gebruikers om ze te implementeren. De software 
van elke oplossing is opgebouwd rond Excel-bladen. Het 
GHG Protocol bestaat uit verschillende bladen die niet 
zijn bijeengebracht, terwijl de Bilan Carbone-methode 
bestaat uit één blad. De Ticket to Kyoto-partners heb-
ben besloten om de Bilan Carbone-methode te gebrui-
ken vanwege het eenvoudigere formaat en omdat ze 
gemakkelijk kan worden geïmplementeerd.

De Bilan Carbone-methode is ingedeeld in diverse 
onderdelen: energie, koelvloeistoffen, materiaal en dien-
sten, verpakking, vracht, afval, personenvervoer, pro-
ductgebruik, levensduur van producten en afschrijving 
van vaste activa. Het systeem werd enigszins aangepast 

7.  Sinds 2011 voerde de 7de versie van de Bilan Carbone methode een 
licentie in.

aan het gebruik in de openbaarvervoersector. Sommige 
onderdelen waren niet relevant voor het openbaar ver-
voer en zijn verwijderd (o.a. verpakking en fabricage). 
De energiecomponent werd ook gewijzigd om de ver-
voeractiviteiten beter te weerspiegelen en de partners 
in staat te stellen te benchmarken en de CO2-prestatie 
van verschillende modi en infrastructuur te vergelijken 
door vier nieuwe relevante onderdelen toe te voegen: 

 ¾ Tractie-energieverbruik
 ¾ Energieverbruik in stations
 ¾ Energieverbruik in werkplaatsen en magazijnen
 ¾ Energieverbruik in kantoorgebouwen. 

Deze wijziging zorgt ervoor dat energie een prominen-
tere plaats kan innemen in het berekeningsprogramma. 
Het systeem wint op die manier aan belang voor ver-
voermaatschappijen. Met deze aangepaste methode 
konden de T2K-partners de factoren bepalen die van 
belang zijn in het openbaar vervoer en waarmee ze de 
totale hoeveelheid emissies van de vervoermaatschap-
pijen kunnen verminderen.

Elke partner koos een specifiek toepassingsgebied voor 
de evaluatie van haar CO2-emissies. De specifieke scope 
diende minstens een gezamenlijk vastgelegde minimale 
scope te bevatten (verplichte factoren). Alle partners 
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namen hieraan deel met uitzondering van enkele fac-
toren door gebrek aan gegevens. Bijkomende opties 
konden op vrijwillige basis worden toegevoegd (vb.: 
bouwemissies).

Verplichte factoren 
 ¾ Tractie-energiegebruik
 ¾ Energiegebruik in stations
 ¾ Energiegebruik in werkplaatsen en magazijnen
 ¾ Energiegebruik in kantoorgebouwen
 ¾ Activiteit zonder energiegebruik (koudemiddelen)

Afb. 19 – CO2-footprintresultaten voor de vijf T2K-partners
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 ¾ Intern goederenvervoer
 ¾ Bedrijfsverplaatsingen.

Optionele factoren 
 ¾ Procurement
 ¾ Inkomend goederenvervoer
 ¾ Woon-werkverkeer8

8.  Het is voor een vervoermaatschappij ook zinvol om het woon-werkverkeer 
te evalueren. Een groot aantal personeelsleden komt per auto naar het 
werk. Het organiseren van incentives en speciale diensten om het personeel 
te stimuleren zonder wagen naar het werk te komen, kan bijdragen aan 

 ¾ Rechtstreeks afval
 ¾ Waardevermindering van materiële activa.

De volgende grafiek toont voor elke partner de CO2-
emissiewaarden (in ton CO2-equivalent per factor). Het 
energieverbruik vertegenwoordigt de belangrijkste 
emissiebron, ongeacht het bereik van de CO2-balans 
en de omvang van het bedrijf.

een vermindering van de emissies door woon-werkverkeer. Toch moet men 
opletten dat emissies die reeds in de ruimere openbaarvervoeremissies zijn 
inbegrepen, niet dubbel worden gerekend.

Afb. 19 – CO2-footprintresultaten voor de vijf T2K-partners
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1.3. Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren zijn cijfers die een inzicht geven in 
de energieprestatie van een bedrijf per activiteit en de 
impact ervan op de klimaatsverandering. Het bepalen 
en het monitoren van de prestatie-indicatoren spelen 
samen een belangrijke rol in de CO2-reductiestrategie 
van de vervoermaatschappij, aangezien ze de mogelijk-
heid bieden om iedere vermindering van de broeikase-
missies te monitoren die verband houdt met de diensten 
van de vervoermaatschappij. Prestatie-indicatoren vul-
len de CO2-footprint aan, zodat de verzamelde gegevens 
kunnen worden gebruikt om de huidige en toekomstige 
prestatie te monitoren.

Het benchmarken van bestaande en gepubliceerde 
indicatoren voor vervoersdiensten of gelijkaardige acti-
viteiten9 heeft aangetoond dat de meeste indicatoren 
betrekking hadden op een globale emissie-inventaris of 
emissieratio’s (meestal uitgedrukt in reiziger.kilometer). 
Men kon ook besluiten dat er voor deze factoren geen 
standaardmethodologie voor vervoermaatschappijen 
voorhanden was.  

Methodes
Van zodra er een lijst van de beschikbare gegevens is 
opgesteld en de nauwkeurigheid ervan is nagekeken, 
kunnen de relevante indicatoren worden geselecteerd. 
Een openbaarvervoermaatschappij kan kiezen voor een 
globale indicator voor het hele bedrijf of voor een indica-
tor per functie. Wat de tractie-energieprestaties betreft is 
het raadzaam om een indicatiecijfer per functie te kiezen.

9.  In het T2K-project werden 21 vervoermaatschappijen of filialen geïden-
tificeerd als referentiebedrijven. 14 van de 21 bedrijven stelden enkele 
milieu-indicatoren voor klimaatsverandering voor.

Deze indicatoren bieden een antwoord op zowel interne 
als externe vraagstukken.  

 ¾ De vervoermaatschappij zelf kan aan de hand van deze 
cijfers de CO2- en energieprestaties meten ten aanzien 
van de doelstellingen en de CO2-reductieplannen

 ¾ Stakeholders kunnen aan de hand van deze gege-
vens de CO2-prestatie van verschillende modi met 
elkaar vergelijken en ze toetsen aan de economische 
prestatie, zodat ze beter geïnformeerde keuzes kun-
nen maken bij toekomstige investeringen

 ¾ Voor reizigers kunnen ze worden gebruikt om een 
verandering in hun gedrag teweeg te brengen en om 
mensen ertoe aan te zetten duurzamere vervoermodi 
te gebruiken.  

Indicatoren worden gekoppeld aan de bedrijfscontext 
en houden rekening met een ruime waaier van gebieden: 

 ¾ Technische veranderingen aan de installaties (rollend 
materieel, verwarmingssystemen, enz.)

 ¾ Veranderingen in het vervoersaanbod (capaciteits-
actualisering, snelheidsaanpassingen, aanleg van 
nieuwe lijnen, enz.)

 ¾ Variatie in het aantal reizigers (economische crisis, 
bevolkingsgroei, modale verschuiving, enz.)

 ¾ Onderhoudsvoorwaarden (nieuw rollend materieel 
vereist minder onderhoud)

 ¾ Energiebroncombinatie (andere elektriciteitsleveran-
cier, nieuwe elektriciteitscentrales)

 ¾ Weersomstandigheden (harde winter, warme zomer, 
enz.)  

Aangezien de indicatoren regelmatig geactualiseerd 
moeten worden, is het belangrijk om betrouwbare gege-
vens te kiezen die gemakkelijk kunnen worden verzameld. 
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Aanpak T2K t.a.v. het bepalen  
van indicatoren

Op basis van beschikbare gegevens en onderlinge erva-
ringen bepaalden de T2K-partners acht indicatoren: 
zes voor energie en twee voor CO2. Deze indicatoren 
hebben betrekking op alle activiteiten van vervoermaat-
schappijen en houden ook rekening met de verschil-
lende soorten energiebronnen. 

Indicatoren
 ¾ Tractie-energieverbruik per reiziger.kilometer 
(kWh/reiziger.km)

 ¾ Tractie-energieverbruik per plaats.kilometer 
(kWh/plaats.km)

 ¾ Energieverbruik in stations per m2 (kWh/m2)
 ¾ Energieverbruik in werkplaatsen en magazijnen 
per m2 (kWh/m2)

 ¾ Energieverbruik in kantoorgebouwen per m2 
(kWh/m2)

 ¾ Aandeel hernieuwbare energie (%)
 ¾ Emissies in CO2-equivalent als gevolg van 
tractie-energieverbruik per reiziger.kilometer 
(gCO2e/reiziger.km)

 ¾ CO2-equivalente emissies te wijten aan tractie-
energieverbruik per plaats.kilometer  
(gCO2e /plaats.km).

Tab. 4 – Prestatie-indicatoren van de T2K-partners in termen van CO2-equivalente emissies te wijten aan tractie-energieverbruik per 
reizigerskilometer (gebaseerd op lokale en Europese emissiefactoren)

Lokale emissiefactoren Eenheid moBiel RATP RET MIVB TfGM

CO2-equivalente emissies 
te wijten aan tractie-
energieverbruik per  
reiziger.kilometer

g C02 e/
reiziger.km

Waarden 
per modus

Regionale tram 4,22 2,13

Metro 3,91 22,00

Tram 22,7 3,38 2,89 27,00 41,6

Bus 50,2 108,64 187,72 114,00 -

Veerdienst 2843,49

Europese emissiefactoren Eenheid moBiel RATP RET MIVB TfGM

CO2-equivalente emissies 
te wijten aan tractie-
energieverbruik per  
reiziger.kilometer

g C02 e/
reiziger.km

Waarden 
per modus

Regionale tram 33,45 59,64

Metro 31,01 52,20

Tram 46,4 26,82 80,92 64,07 34,62

Bus 54,7 109,67 191,61 124,08 -

Veerdienst 2902,45

De lezer dient er rekening mee te houden dat de prestatie-indicatoren van de partners haast niet met elkaar kunnen worden vergeleken, omdat de context van de 
verschillende vervoermaatschappijen verschilt. Verschillende factoren kunnen een impact hebben op de resultaten: de ouderdom van de vloot, het gebruik van speciale 
rijvakken voor het openbaar vervoer, voorrangssystemen voor het openbaar vervoer, de vlakheid van het grondgebied enz.
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SLIMME MEETSYSTEMEN IN MANCHESTER (TFGM)

Dit project was gericht op de vervanging van bestaande 
elektriciteitsmeters door slimme meters (AMR: Automatic 
Meter Reading), die elk half uur het geactualiseerde ener-
gieverbruik weergeven. Op de meeste bedrijfsplaatsen 
werden energiegegevens sporadisch rechtstreeks door 
het personeel afgelezen van de meters, in de praktijk 
vaak pas na maanden. Dit soort gegevens was voor het 
energieteam niet voldoende om de energieverspilling 
op te sporen, of om het energiegebruik goed te door-

Afb. 20 – Monitoren van het elektriciteitsverbruik in het Piccadilly-
hoofdkantoor (TfGM).

gronden en te beheren. Er werd bepaald dat een ver-
betering van de beschikbare gegevens een uitermate 
belangrijke prioriteit was bij energiebeheer.

TfGM heeft al haar meters geïnventariseerd en het jaar-
lijks energiegebruik en de daarmee verbonden kosten 
voor elke meter geschat. Daaruit bleek dat het effectief 
is om elke bedrijfsplaats met een jaarlijkse elektriciteits-
kost van meer dan €2.300, met een slimme meter uit 
te rusten. Hiervoor was slechts een minimale investe-
ring nodig aangezien TfGM de meters kon huren bij de 
energieleverancier. Waar mogelijk werd het aanwezige 
personeel op de relevante bedrijfsplaatsen gebruikt om 
de nodige personeelsinzet te beperken. De gegevensa-
nalyse kost wekelijks slechts enkele uren per werknemer. 
Met het aangeschafte informatiesysteem voor energie-
beheer, het zogenaamde ’Systems Link’, werden alle 
energiegegevens opgevolgd en individuele doelstellin-
gen per bedrijfsplaats vastgelegd. De meeste gegevens 
kunnen automatisch worden geïmporteerd in Systems 
Link. Zo worden bijzondere gegevens automatisch gere-
gistreerd en personeelsinzet voor gegevensanalyse 
beperkt. Het systeem valideert facturen wanneer deze 
in het systeem worden ingebracht en markeert onge-
bruikelijke gegevens. Dankzij het project is energiever-
spilling geïdentificeerd. In het eerste jaar na plaatsing 
van de slimme meters merkte TfGM 6% minder energie-
verbruik op dankzij de correctieve energiebesparende 
maatregelen. TfGM heeft nu op alle bedrijfsplaatsen 
ook gas- en waterdataloggers geplaatst vanwege de 
grote voordelen en kostenverminderingen die slimme 
meetsystemen opleveren.

GEBOUWENSTATIONS WERKPLAATSEN
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ENERGIEMETING IN BRUSSEL (MIVB)

De MIVB beschikt over slimme meters voor het beheer 
van het HS-elektriciteitsnet (11kV) in de onderstations. 
Zij zorgen voor een dagelijkse opvolging van het glo-
baal energieverbruik zowel door tractie-energie als in 
de gebouwen. De technische en financiële afdelingen 
evalueren deze informatie. Deze meters leverden onvol-
doende gegevens op om een nauwkeurige analyse te 
kunnen maken van het verbruik per gebouw of instal-
latie. Bovendien leverde de MIVB voorheen slechts 
maandelijkse verslagen van de lokale energiemeters. 
Met het door de MIVB ingevoerd energiemeetschema 
worden verbruiksgegevens automatisch en nauwkeurig 
opgemeten. Dit energiebeheersysteem controleert het 

Afb. 21 – Energiebeheersoftware bij de MIVB

verbruik elke 15 minuten en maakt een grafiek van het 
verbruik tijdens de laatste 24 uur, het hele jaar door. De 
MIVB beschikt ook over een softwareprogramma waarin 
gegevens (gas, elektriciteit en water) manueel maande-
lijks worden ingevoerd. Dit programma is nuttig om het 
reëel energieverbruik te visualiseren en te vergelijken 
met de energiefacturen van de leveranciers. Door de 
handmatig invoer ontstaat een groter risico op fouten 
en ontbrekende gegevens als werknemers met verlof 
zijn. Daarom investeert de MIVB in het kader van het 
T2K-project in een nieuw energiemeetsysteem dat een 
meer gedetailleerde opvolging van het elektriciteits-, 
gas- en waterverbruik kan garanderen.

GEBOUWENSTATIONS WERKPLAATSEN
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ENERGIEAUDITS IN MAGAZIJNEN EN WERKPLAATSEN IN PARIJS (RATP)

Via haar programma ‘Grenelle de l’environnement’ dat 
belangrijke maatregelen heeft vastgelegd om kwesties 
over duurzame ontwikkeling aan te pakken, besloot 
de Franse overheid dat de overheidsgebouwen die de 
meeste energie verbruiken in 2010 onderworpen moes-
ten worden aan een energieaudit. Het doel ervan was 
om in 2020 het energieverbruik met 40% en de BKG-
emissies met 50% terug te dringen. Als overheidsbedrijf 
was RATP verplicht om aan deze nieuwe regelgeving te 
voldoen. RATP organiseerde energieaudits voor al haar 
tertiaire en industriële gebouwen. In 2012 werden 32 
bedrijfsplaatsen geëvalueerd; de overige 14 werden 
behandeld in 2013 en 201410. Dit diepgaand onderzoek 

10.  Dankzij het Ticket to Kyoto-project kon RATP de voorbije zeven audits 
financieren.

gaf RATP een duidelijk overzicht van de energiepresta-
ties van haar bedrijfsplaatsen en maakt een vergelijking 
tussen de verschillende plaatsen mogelijk. De gemid-
delde jaarlijkse energiefactuur voor een RATP-gebouw 
bedroeg €320.000 met een gemiddelde kost van €150/
m2/jaar. Energieaudits zijn ook een efficiënt middel om 
de verwezenlijkingen in andere gebouwen te monitoren. 

In een vorige fase legden energieaudits meestal de 
nadruk op dure maatregelen die op korte termijn niet 
relevant waren, aangezien dit bijkomende studies en een 
hoger budget zou vragen. Daarom werd er een nieuw 
analysekader ontwikkeld om aan te geven welke maatre-
gelen nodig zijn op korte termijn. Dit gaf aanleiding tot 
het opstellen van kortetermijnmaatregelen op het gebied 
van verwarmings-, koeling- en ventilatiesystemen. 

WERKPLAATSEN
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IPMVP-ANALYSE EN -EVALUATIE VAN KOELSYSTEEMPRESTATIES (RATP)

RATP plaatste een nieuwe koelinstallatie in haar hoofd-
kantoor. Deze was bestemd voor de koeling van de ser-
verlokalen en de voorverwarming van het gebouw in 
de winter met warmterecuperatie van de koelinstallatie 
(de door de installatie geproduceerde warmte wordt 
teruggewonnen). Door het gebruik van deze koelinstal-
latie kon RATP de dure en energieverbruikende aan-
voer van ijswater stopzetten. De besparingen werden 
door het gebruik van het IPMVP-protocol berekend. Dit 
protocol definieert de berekeningsmethode van het 
energiegebruik voor en na de invoering van een ener-
giebesparende investering. In dit geval waren de ener-
giebesparingen gebaseerd op de volgende berekening: 

Energiebesparingen door stopzetting  
van ijswateraanvoer

+
Energiebesparingen door warmterecuperatie

–
Energieverbruik van de koelinstallatie

Men berekende het energieverbruik voor en na de 
invoering van de energiebesparende maatregel en ver-
geleek de resultaten. Het project toonde een vermin-
derd energiegebruik van ongeveer 24% aan. Financiële 
besparingen zijn het resultaat van de energiebesparin-
gen door de stopgezette aanvoer van ijswater plus de 
besparingen door warmterecuperatie min de energie-
kosten van de koelinstallatie. Deze bedragen ongeveer 
€100.000 euro per winterperiode.

GEBOUWENSTATIONS WERKPLAATSENVOERTUIGEN
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CO2-reductie en energiebesparende 
maatregelen staan in de strategie 
van openbaarvervoermaatschappijen 
soms laag op het prioriteitenlijstje. 
Deze maatschappijen worden in 
vergelijking met privévoertuigen niet 
als een belangrijke CO2-uitstoter 
beschouwd. Ze hebben dan ook vaak 
geen duidelijke reductiedoelstellingen 
opgesteld in hun eigen bedrijfsstrategie 
of managementovereenkomst met hun 
vervoersautoriteiten.

Een langetermijnstrategie uitstippelen is 
een bepalende factor voor CO2-reductie. 
Ze brengt personeelsleden samen 
rond een gemeenschappelijk doel en 
geeft blijk van het engagement van het 
bedrijf om de klimaatverandering aan te 
pakken. 

2. CO2-REDUCTIESTRATEGIE EN ACTIEPLAN 

Het doel van dit hoofdstuk is om de weg naar een CO2-
reductiestrategie in de openbaarvervoerssector te 
beschrijven. De methode is rechtstreeks geïnspireerd 
op de ervaringen van de T2K-partners. Het is goed om 
te weten dat er twee voorafgaande analyses moeten 
worden uitgevoerd vooraleer men een reductiestrategie 
begint uit te werken. Deze zijn in de vorige hoofdstukken 
beschreven: 

 ¾ De context goed begrijpen in termen van huidige 
en toekomstige klimaatverandering op Europees, 
nationaal en regionaal vlak (zie hoofdstuk “Feiten en 
cijfers”)

 ¾ Een gedetailleerd beeld hebben van de huidige 
emissies van het bedrijf door gebruik te maken van 
de CO2-footprintmethode en prestatie-indicatoren. 
Om de evolutie van de impact van het bedrijf door 
de jaren heen te analyseren, kan een baseline jaar 
worden gekozen om de resultaten van de acties te 
beoordelen (zie hoofdstuk “Verzamelen en analyse 
van gegevens”).

2.1. Toekomstige bedrijfstrends

Met het oog op deze analyses bestaat de eerste stap 
van de CO2-strategie in het bepalen van de belang-
rijkste factoren die de CO2-emissies van het bedrijf 
allicht beïnvloeden. Tot de interne drivers kunnen wor-
den gerekend: het vervoersaanbod (vb.: plaats.km), 
de voorziene infrastructuurprojecten en de verwachte 
personeelsgroei. Tot de externe drivers kunnen worden 
gerekend: de evolutie van de energie- en CO2-prijzen, 
CO2-intensiteit van de energiemix, de bevolkingsgroei 
en de modal shift-doelstellingen. De evolutie van elk van 
deze drivers moet worden voorspeld voor een bepaalde 

54



2
ANALYSEREN  
& PLANNEN

periode (vb.: jaarlijkse ramingen tot 2020 of 2030). Deze 
voorspellingen zullen deel uitmaken van de beslissings-
criteria.

Op basis van deze invloedsparameters en de CO2-
footprint kan een basisscenario worden berekend om 
de toekomstige CO2-balans van het bedrijf te ramen, als 
er geen duidelijk actieplan is geïmplementeerd. In dit 
scenario wordt ervan uitgegaan dat de energie-efficiëntie 
niet verandert. Het is raadzaam om een gevoeligheids-
analyse van toekomstige scenario’s op te nemen, om de 
waarschijnlijke toekomstverwachtingen weer te geven.  

2.2. Acties bepalen

De volgende stap in het uitwerken van een strategie 
is een eerste lijst opmaken van mogelijke acties om 
de CO2-emissies terug te dringen. Om de meest rele-

vante acties te bepalen is het raadzaam om interactieve 
workshops te organiseren met intern personeel en 
externe stakeholders om: 

 ¾ De expertise tussen werknemers en deskundigen  
uit te wisselen

 ¾ Prioriteiten te stellen en een lijst met de challenges 
op te stellen

 ¾ De actiehefbomen te bepalen en te beoordelen
 ¾ De engagementen te formaliseren en het actieplan 
voor te bereiden. 

Hoe meer de mensen bij het brainstormingsproces wor-
den betrokken, hoe meer ze de strategie zullen aanhan-
gen en zich op lange termijn zullen inzetten. In het Ticket 
to Kyoto-project berustte de verzameling van ideeën en 
het stellen van de prioriteiten vooral op interne raadple-
gingen in de bedrijven en op de uitwisseling van best 
practices tussen de vijf partners.

Strategische aanpak
Gezien de context van het bedrijf moeten mogelijke 
CO2-reductiemaatregelen worden bepaald en onder-
zocht om na te gaan of en wanneer ze kunnen worden 
geïmplementeerd en in hoeverre ze kunnen bijdragen 
tot de vermindering van de energie en CO2-emissies. 

In een eerste stap adviseren de T2K-partners om het 
energieverbruik te verminderen en de energie-efficiën-
tie te verbeteren en pas dan investeringen te overwegen 
in “hernieuwbare energie”-technologieën. Het is beter 
om minder energie te verbruiken dan hernieuwbare 
energie te produceren om de emissies van een hoger 
energieverbruik te compenseren.
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Afb. 22 – Voorbeeld van de evolutie van de CO2-emissiedrivers voor 
een typische openbaarvervoermaatschappij
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Dit zijn de prioriteiten: 
1. Het energieverbruik verminderen (minder)
2. De efficiency van de bestaande systemen 

verbeteren (beter)
3. Investeren in nieuwe technologieën en 

hernieuwbare energieën (schoner). 

De eerste twee prioriteiten kunnen worden verwezen-
lijkt door energiebesparende maatregelen te implemen-
teren zonder dat er grote investeringen nodig zijn. De 
energie die kan worden bespaard is een rechtstreeks 
resultaat van energiebehoud of verhoogde efficiency11. 
Voor openbaarvervoermaatschappijen zal het vermin-
deren van hun energieverbruik vaak sneller voordeel 
opleveren dan het uitwerken van energiebesparende 
strategieën die een rechtstreekse impact hebben op 
hun energiefactuur met minder kapitaalkosten.

11.   Deze twee strategieën verwijzen naar het begrip negawatt©, een theoreti-
sche vermogeneenheid voor bespaarde energie (www.negawatt.org).

In deze zin definieerde het T2K-partnership het begrip 
“Quick Win”. Een Quick Win bestaat uit het implemente-
ren van kortetermijnacties die kunnen leiden tot aanzien-
lijke financiële en milieuvoordelen door de bestaande 
voordelen te optimaliseren en door meer verantwoord 
gedrag aan te moedigen onder personeelsleden en toe-
leveringsbedrijven. 

T2K’s definitie van een Quick Win: 
 ¾ Leidt tot energievermindering
 ¾ Biedt een korte terugverdientijd
 ¾ Heeft een korte implementatieperiode  
(minder dan een jaar)

 ¾ Biedt voelbare energiebesparingen 
die kunnen worden gemeten of geraamd

 ¾ Kan worden herhaald in een andere vergelijkbare 
context.

Over een periode van vier jaar hebben de T2K-partners 
informatie over best practices uitgewisseld en bewezen 
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Afb. 23 – Strategie voor vermindering van het energieverbruik. Bron: Vereniging Negawatt, MIVB, 2011
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dat energieverbruik op afdoende wijze en aanzienlijk kan 
worden verminderd zonder dat er grote investeringen 
voor nodig zijn. 

Deze verbeteringen zullen echter niet volstaan om de in 
de CO2-strategie beoogde reductiedoelstelling te ver-
wezenlijken. Investeringen in de vervoersystemen zijn 
de corebusiness van een openbaarvervoermaatschap-
pij. Het vernieuwen of opknappen van de vloot (spoor 
en weg), nieuwe infrastructuren, renovatie van stations, 
remises en werkplaatsen zal een rechtstreekse impact 
hebben op de energie-efficiëntie. In een tweede stap 
moet het bedrijf de investeringen in nieuwe energie-
besparende systemen met hogere kapitaalkosten maar 
vaak groter energiereductiepotentieel op lange termijn 
kwantificeren. Investeren in productiesystemen voor 
hernieuwbare energie komt op de laatste plaats.

De volgende hoofdstukken van deze publicatie reiken 
de lezer tal van ideeën aan voor mogelijke energiebe-
sparing en CO2-reductieacties die in een openbaarver-
voermaatschappij kunnen worden geïmplementeerd. 

Afkomstig van de ervaring van de T2K-partners worden 
ze in twee hoofdafdelingen voorgesteld en zullen ze van 
pas komen bij het uitwerken van een allesomvattende 
CO2-reductiestrategie. 

Verbeteren en investeren 
 ¾ Energie-efficiëntie in gebouwen en infrastructuur
 ¾ Energie-efficiëntie in voertuigen
 ¾ Energieproductiesystemen
 ¾ Building ecodesign.

Beïnvloeden en communiceren 
 ¾ Personeelsbewustzijn
 ¾ Stakeholdersengagement
 ¾ Betrokkenheid civil society.

Kenschetsing van de acties
Zodra de relevante acties zijn bepaald moeten ze wor-
den gekenschetst om ze gemakkelijker te kunnen verge-
lijken en te prioriteren. Het is belangrijk dat de impact 
van elke actie op het bedrijf wordt beoordeeld. Voor 
deze kenschetsing zijn deskundigen nodig die per actie 
aan elke van de geselecteerde criteria een gewicht of 
waarde toekennen. De criteria moeten op zijn minst de 
gevolgen voor de energie en CO2-emissies beoordelen. 
Andere criteria kunnen vrij worden gekozen afhankelijk 
van het beleid of de prioriteiten van het bedrijf. In dit sta-
dium is prioriteitstelling noodzakelijk maar niet bedoeld 
om de mogelijke acties grondig te analyseren. 

QUICK WINS

Deze Quick Wins worden in dit 
boek aangeduid met het daarmee 
overeenstemmende pictogram.

“We waren verbaasd over het grote aantal infrastructuurprojecten  
die zijn opgestart dankzij de ideeën voor ‘Quick Wins’ die tussen  
de partners waren uitgewisseld.”
François-Olivier Devaux 
T2K Technische Coördinator, MIVB, Brussel 
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Hierna een niet-limitatieve lijst van criteria: 
 ¾ Kapitaalkosten
 ¾ Werkingskosten
 ¾ Energiebesparingen
 ¾ CO2-emissiereductie
 ¾ Implementatiegemak (technologie)
 ¾ Betrokkenheid personeel
 ¾ Impact op corporate image.

2.3. Een CO2-reductiedoelstelling bepalen 

De CO2-reductiedoelstelling moet samen met de senior 
managers van het bedrijf worden overeengekomen, om 
ervoor te zorgen dat ze de strategische impact voor de 
kernactiviteiten van het bedrijf begrijpen en dat ze de 
strategie op lange termijn zullen steunen. Hiertoe moe-
ten ze op consequente wijze worden geïnformeerd door 
hen de relevante acties en de langetermijngevolgen 

Gebied

Actie

Minimaal criterium (1 tot 5) Andere criteria (1 tot 5)

Alg. 
Score 
(op 5)

Minder 
kapitaal-
kosten

Minder 
werkings- 

kosten

Energie-
besparingen

Vermindering  
CO2-emissies

Implementerings-
gemak

Betrokken-
heid  

werknemers

Corporate 
image

Weging  
(1 tot 5) 5 3 4 3 2 1 3

Tractie-
energie

Actie 1 2 2 5 5 3 5 1 3,10

Actie 2 1 2 4 3 2 5 4 2,71

Actie 3 4 3 3 3 2 4 3 3,19

Verlichting 
in 
gebouwen

Actie 1 2 4 3 4 3 1 3 2,95

Actie 2 4 2 2 2 3 2 2 2,57

Actie 3 1 3 3 3 1 1 4 2,38

Weging: minimaal = 1, maximaal = 5 = Score: minimale score = 1, maximale score = 5

Tab. 5 – Voorbeeld van een vergelijkende tabel om acties te prioriteren

58



2
ANALYSEREN  
& PLANNEN

voor het bedrijf (budget, personeel, image enz.) voor te 
stellen, om van de raad van bestuur een bindend com-
mitment te krijgen. 

Beslissingstools
Om het besluitvormingsproces met betrekking tot de 
strategie te begeleiden, worden in het T2K-project twee 
methodes gevolgd.  

Classificatie van de acties
Deze methode bestaat in het classificeren van de 
mogelijke acties aan de hand van een multicriteria-ana-
lyse (zoals in Tab. 5). Door de acties met de hoogste 
algemene score te selecteren kan een shortlist van 
acties worden opgesteld. Deze stap maakt het moge-
lijk om acties te kiezen die eerst kunnen worden geïm-
plementeerd om de CO2-emissies van het bedrijf terug 
te dringen.

Toekomstscenario’s
Om de gevolgen van geïmplementeerde acties op 
lange termijn te beoordelen, kan het bedrijf eveneens 
scenario’s voor de toekomst uitwerken die bedoeld 
zijn om zijn emissies te matigen in vergelijking met 
het baseline scenario. Elk scenario zal een reeks acties 
combineren met bijbehorend energiereductiepotenti-
eel. Deze toekomstscenario’s moeten grondig worden 
vergeleken om het doelscenario te bepalen dat de 
beste prestaties oplevert en past bij de doelstellingen 
en beperkingen van het bedrijf. Ook past dit scenario 
binnen een bepaald tijdsbestek (bv. tot 2020 of 2030): 
CO2-reductie, beste return on investment, corporate 
image enz.
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Doelscenario

Voor deze methode moeten de deskundigen een alge-
mene aanpak uitwerken waar het volgende is vereist: 

 ¾ Een goede kennis over de parameters die een 
invloed hebben op lange termijn (d.w.z. vervoer, 
voorziening, energiekosten, CO2-kosten enz.)

 ¾ Een vermogen om de implementatietijdlijn van elke 
actie te beoordelen (korte, middellange en lange 
termijn)

 ¾ Een duidelijk beeld van toekomstige technologische 
ontwikkelingen. 

Betrokkenheid van het bedrijf
Zodra de CO2-reductiedoelstelling is opgesteld en de 
prioritaire acties zijn geselecteerd is er een communica-
tieplan nodig om het interne personeel en de externe 
stakeholders te mobiliseren. Deze stap is cruciaal om 
te verzekeren dat CO2-emissiereductie een deel wordt 
van de bedrijfscultuur (zie hoofdstuk “Beïnvloeden en 
communiceren”).

Afb. 24 – Voorbeeld van alternatieve scenario’s en de selectie van een 
doelscenario voor een typische openbaarvervoermaatschappij
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2.4. Actieplan

De laatste stap van de CO2-reductiestrategie bestaat 
uit het opstellen van een actieplan dat beschrijf t 
hoe het bedrijf de acties zal implementeren om de 
doelstelling te verwezenlijken. Om de planning op 
te maken en de investeringen te voorspellen, zullen 
businesscases grondig moeten worden beoordeeld 
uit technisch en financieel oogpunt. Mogelijks zijn 

Tab. 6 – Top 15 van acties voor energiebesparing en CO2-reductie, Ticket to Kyoto.

een uitvoerige financiële beoordeling, analyse van de 
financiering en mogelijkheden van de betrokkenheid 
van derden vereist.

Scope van de acties
De scope van de acties zal zeker verschillen per bedrijf. 
De partners hebben op basis van de Ticket to Kyoto-
ervaring een top 15 van acties opgesteld die een ver-
voersbedrijf in overweging kan nemen.

Tractie- 
energie

Energie 
stations

Energie  
werkplaatsen  

en remises

Energie 
kantoor- 

gebouwen

Transversale 
actie Betrokken operatoren

Energiemonitoring Ó Ó Ó Alle operatoren

HVAC-verbeteringen Ó Ó Ó Ó Alle operatoren

Warmtekrachtkoppelingssystemen Ó Eigenaar werkplaats

Optimalisering verlichting en renovatie verlichting Ó Ó Ó Ó Voornamelijk spooroperatoren

Lift- en roltrapverbeteringen Ó Spooroperatoren

Wisselverwarmers en derderailverwarming Ó Ó Spooroperatoren

Terugwinning van remenergie (Metro en lightrail) Ó Spooroperatoren

Eco-driving (Metro, lightrail en bus) Ó Alle operatoren

Start- en stopsystemen (Bus) Ó Busoperatoren

Productiesystemen voor hernieuwbare energie Ó Ó Ó Ó Middelgrote en grote operatoren

Ecobouwen Ó Middelgrote en grote operatoren

Bewust maken personeel Ó Alle operatoren

Bedrijfsvervoerplannen voor het personeel Ó Middelgrote en grote operatoren

Bewust maken overige stakeholders Ó Alle operatoren

Groen procurement Ó Alle operatoren
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Intern zullen ook bestuursacties nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat de doelstellingen van de strategie kunnen 
worden verwezenlijkt:

 ¾ Strategie (verminderen van CO2 in de strategische 
plannen van het bedrijf opnemen)

 ¾ Program Management
 ¾ Rollen en verantwoordelijkheden
 ¾ Data en Research
 ¾ Meten en Reporting
 ¾ Communicatie en opleiding
 ¾ Financieel beheer en Investeringen. 

Financiële beoordeling 
Openbaarvervoerbedrijven moeten beoordelen welke 
investeringen de grootste energiebesparingen en 
CO2-reductie zullen opleveren in verhouding tot het 
geïnvesteerde geld. Investeren in energie-efficiënte 
technologieën gaat vaak gepaard met hogere initiële 
kosten. Door alternatieve beoordelingsmethodes te 
gebruiken, kunnen beleidsvormers bepalen wanneer 
deze technologieën gezonde investeringen zijn.

Financiële beoordeling is de analyse die wordt uitge-
voerd om de verdienste van een item of project te bepa-
len, rekening houdend met vastgelegde criteria zoals 
kosten en sociaal-economische gevolgen. Verschillende 
financiële rekenmethoden worden vaak gebruikt bij het 
beoordelen van projecten en soms door elkaar gehaald. 
In dit gedeelte gaan we dieper in op de meest gebruikte 
beoordelingstechnieken. 

Terugverdientijd 
Een terugverdientijd is de tijd die je nodig hebt om de 
initiële uitstroom van geld voor een investering uit de 
cumulatieve netto cash flow die door het project wordt 

gegenereerd, terug te verdienen. Het is een belangrijke 
factor die bepalend is bij het beslissen om al dan niet 
door te gaan met de investeringen; langere terugver-
dientijden zijn doorgaans niet wenselijk. 

Een voorbeeld: als een bedrijf €300.000 investeert in een 
groene technologie en het system levert jaarlijks een 
energiebesparing van €50.000 op, dan is de terugver-
dientijd zes jaar.

Return On Investment
Return On Investment (ROI) is een prestatiemaat die 
wordt gebruikt om de efficiëntie van een investering te 
meten. Het resultaat wordt uitgedrukt in een percentage 
of een verhouding. 

Een voorbeeld: als een bedrijf €500.000 investeert in een 
groene technologie met een levensduur van 20 jaar en het 
systeem levert gedurende deze periode een energiebe-
sparing van €1.200.000 op, dan is de ROI 2,4, wat betekent 
dat elke euro die werd geïnvesteerd, €2,4 oplevert. 

Kosten-batenanalyse
Kosten-batenanalyse (KBA) is een methode ter onder-
steuning van de besluitvorming. Ze is bedoeld om het 
nettoresultaat van een geplande investering te bepalen. 

Investeringskosten 
Jaarlijkse nettocashflow

Terugverdientijd =

Cumulatieve nettocashflow 
van een investering 

initiële investeringskosten
ROI =
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De KBA identificeert en kwantificeert alle positieve fac-
toren (baten) en trekt alle geïdentificeerde en gekwan-
tificeerde negatieve factoren (kosten) daarvan af. Het 
resultaat van deze analyse zal bepalen of de investering 
financieel haalbaar is. 

Voor door de overheid gefinancierde projecten moe-
ten ook de maatschappelijke baten van een voorgesteld 
project of alternatieven in monetaire termen worden 

Jaar Kosten Baten Kosten-baten

t €300.000  €-300.000 

t+1 €25.000 €50.000 €25.000 

t+2 €25.000 €55.000 €30.000 

t+3 €25.000 €60.000 €35.000 

t+4 €25.000 €65.000 €40.000 

t+5 €25.000 €70.000 €45.000 

t+6 €25.000 €75.000 €50.000 

t+7 €25.000 €80.000 €55.000 

t+8 €25.000 €85.000 €60.000 

t+9 €25.000 €90.000 €65.000 

TOTAAL €525.000 €630.000 €105.000 

Discontovoet  4%

Netto contante waarde  €23.932,37 

Tab. 7 – Voorbeeld van kosten-batenanalyse gemeten en tegenover de kosten van het project wor-
den geplaatst. Deze benadering is over de hele wereld 
veelgebruikt voor projectinvesteringen en kan alle 
baten, activa, nadelen en kosten in monetaire termen 
meten. Het voordeel is dat alle belangrijke criteria die 
in gedachten moeten worden gehouden met een munt-
eenheid kunnen worden gemeten. De resultaat en de 
kosten van de investeringen worden berekend over een 
lange periode en toekomstige kosten en baten moeten 
tegen de huidige waarden (netto contante waarde) in 
aanmerking worden genomen met gebruikmaking van 
een discontovoet.

Een voorbeeld: een bedrijf investeert €300.000 in een 
groene technologie met een levensduur van 10 jaar. De 
uitgaande (initiële gelduitstroom + lopende werkingskos-
ten) en binnenkomende cashflows (energiebesparingen 
+ verzilverde CO2-emissiereductie) worden in de tabel 
hiervoor vermeld. De baten nemen met de tijd toe door 
de stijgende energieprijzen en de waarde van de CO2-
emissies. Met een discontovoet van 4% per jaar is de netto 
contante waarde van de baten min de kosten positief, 
waaruit blijkt dat de investering financieel haalbaar is. 

Total Cost of Ownership
Total Cost of Ownership (TCO) is een methode die 
bedoeld is om een ruimere waaier van kosten en baten 
in aanmerking te nemen, door te kijken naar de ruimere 
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gevolgen van een project, waar mogelijk ‘van de wieg 
tot het graf’. De kosten die gewoonlijk in aanmerking 
worden genomen zijn de financiële kosten evenals de 
milieu- en maatschappelijke kosten, die gewoonlijk moei-
lijker kunnen worden gekwantificeerd. Typische uitgaven-
gebieden die meestal in TCO worden opgenomen, zijn 
planning, ontwerp, bouw en acquisitie, werkzaamheden, 
onderhoud, vernieuwing en herstelling, afschrijving, 
financieringskost en vervanging of verwijdering.

Aanbevelingen van T2K
De gekozen beoordelingsmethode kan een aanzienlijke 
impact hebben op de energie-efficiëntie (en de gere-
lateerde CO2-emissies) van een project of organisatie. 
Bijvoorbeeld de terugverdientijdmethode, hoewel die 
relatief snel kan worden berekend, geeft vaak een te 
eenvoudige weergave om keuzes met een langetermij-
nimpact op het energiegebruik en onderhoudskosten op 
te baseren.

De openbaarvervoersector zou over het algemeen moe-
ten werken aan de verbetering van de methodes die 

gebruikt worden om de haalbaarheid van een inves-
tering te beoordelen. De partners van T2K hebben 
tekortkomingen van de huidige methoden vastgesteld. 
Ze bevatten vaak onrealistische veronderstellingen van 
toekomstige energiekosten en in de meeste gevallen 
worden monetaire gevolgen van broeikasemissies niet 
meegenomen in de berekening. De volgende proble-
men werden geïdentificeerd als belangrijke punten die 
moeten worden aangepakt: 

 ¾ De gekozen beoordelingsperiode moet wor-
den gekoppeld aan de nuttige levensduur van de 
beschouwde activiteit. Als de geselecteerde periode 
te kort is, loopt de beoordeling de kans een aantal 
energiebesparingen en onderhouds-/vervangings-
kosten of besparingen te negeren. Investeren in ener-
gie-efficiënte maatregelen kan bijvoorbeeld resulteren 
in beduidend hogere kosten op voorhand, die pas na 
langere tijd kunnen worden terugverdiend. Door de 
levenscycluskosten van investeringen te beoordelen 
kan een completere vergelijking van mogelijke pro-
jecten worden gemaakt. 
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 ¾ De discontovoet zou de opportuniteitskost van risi-
cokapitaal moeten vertegenwoordigen. De keuze 
van een discontovoet kan de financiële beoordeling 
sterk beïnvloeden. Dit is zeker het geval wanneer keu-
zemogelijkheden op langere termijn hoge kosten of 
baten hebben aangezien een hogere discontovoet 
hun impact zal verminderen. De in de beoordeling 
gebruikte discontovoet moet in ieder geval duide-
lijk worden gespecificeerd en op consequente wijze 
worden gebruikt in alle investeringsvoorstellen, zodat 
vergelijking mogelijk is.

 ¾ De visie op toekomstige energieprijzen en de volatili-
teit van deze prijzen, kunnen een aanzienlijke impact 
hebben op de vergelijking tussen energie-efficiënte 
projecten en minder energie-efficiënte oplossingen. 
Investeerders kunnen een hogere graad van zeker-
heid over de baten van een energie-efficiënt project 
verkrijgen als ze een gevoeligheidsanalyse op de 
businesscase uitvoeren met betrekking tot de schom-
melingen in de energieprijzen.

 ¾ Bij het berekenen van de impact van een investering 
op CO2-emissies is het belangrijk dat er consequente 
emissiefactoren worden gehanteerd, die regelmatig 
worden geüpdatet en die wanneer mogelijk, rekening 
houden met de toekomstige trends in CO2-intensiteit.

 ¾ Door rekening te houden met de kosten van CO2-
emissies (emissies een monetaire waarde geven) kan 
de businesscase op een evenwichtigere/duurzame 
manier worden benaderd en zouden energie-efficiënte 
projecten positiever beoordeeld worden. 

Financieringsmogelijkheden 
EU-lidstaten hebben schema’s opgesteld om particu-
lieren en bedrijven aan te moedigen om geleidelijk te 
investeren in groene technologieën. Er zijn verschil-

lende financieringsmogelijkheden voorhanden op 
lokaal, nationaal en EU-niveau om te investeren in ener-
gie-efficiëntie en emissiereductie. Ze subsidiëren vaak 
een deel van de investering of stellen een prijs vast 
voor groene grondstoffen. Dergelijk beleid is cruciaal 
voor de meeste bedrijven die hun CO2-footprint willen 
verkleinen, aangezien nieuwe technologieën duurder 
zijn dan de traditionele en er veel kapitaal voor nodig 
is. De toegang tot investeringskapitaal werd geïdenti-
ficeerd als een van de belangrijkste uitdagingen van 
de T2K-partners als wordt overwogen om in energie- 
en CO2-reductie te investeren. De hierna beschreven 
financieringsmechanismen zouden bijkomende steun 
moeten geven, waarbij het ook belangrijk is te erken-
nen dat vervoermaatschappijen arbeidscapaciteit en 
budgetten nodig hebben om deze financieringsbron-
nen daadwerkelijk te benutten. 

In het T2K-project zijn vele investeringen mogelijk 
gemaakt dankzij de 50% financiering door INTERREG 
IVB NWE. 

Groene certificaten
Het begrip groen certificaat wordt sinds 2001 over de 
hele wereld gebruikt om te garanderen dat energiepro-
ductie milieuvriendelijk is. Groene certificaten zijn vrij 
verhandelbare goederen die de voordelen vertegen-
woordigen die verbonden zijn aan elektriciteit die is 
opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Als ze beschikbaar 
zijn, kunnen openbaarvervoermaatschappijen groene 
certificaten verkrijgen door te investeren in systemen 
om hernieuwbare energie te produceren. De opbrengst 
uit groene certificaten zal helpen om het project te 
financieren. 
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Witte certificaten
Evenzo is er in Frankrijk een systeem van verhandelbare 
witte certificaten voor energiebesparende maatrege-
len geïmplementeerd. Energieleveranciers moeten een 
bepaalde graad van energie-efficiëntieverbeteringen 
verwezenlijken. Ze kunnen ofwel zelf investeren of de 
investering van hun klanten in energie-efficiëntie onder-
steunen. Ze moeten energieverbruikers adviseren en 
hen een financiële bijdrage leveren in ruil voor hun ‘witte 
certificaten’ om aan hun eis te voldoen. Anders wordt 
een geldboete van €0,02 per ontbrekende kWh opge-
legd. Witte certificaten worden uitgereikt aan lokale 
overheden wanneer ze investeren en energie-efficiën-
tieverbeteringen voor hun bedrijven verwezenlijken. Een 
greep uit deze verbeteringen: gebouwisolatie, ener-
gie-efficiënte HVAC, verlichting of eco-driving. 

Feed-in tarieven
Een feed-in tarief is een beleidsmechanisme dat in het 
leven is geroepen om de investering in “hernieuwbare 
energie”-technologieën in het Verenigd Koninkrijk te 
versnellen. Het bereikt dit door producenten ven her-
nieuwbare energie als incentive langetermijncontrac-
ten aan te bieden, die doorgaans gebaseerd zijn op 
de kosten van energieopwekking van elke technologie. 
Feed-in tarieven bieden drie financiële voordelen: 

 ¾ Een betaling voor alle opgewekte elektriciteit, zelfs 
als ze door de investeerder wordt gebruikt

 ¾ Bijkomende bonusbetalingen voor naar het net geëx-
porteerde elektriciteit

 ¾ Een vermindering van de standaardelektricteits-
factuur, voor het gebruik van zelfopgewekte 
elektriciteit. 

Afb. 25 – Overzicht van een proces waarbij een derde partij wordt betrokken
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Betrokkenheid van derden
Gebruikmaken van modellen waarbij derden betrokken 
zijn, kan nuttig zijn om de kapitaalinvestering in ener-
gie-efficiëntie te vergemakkelijken. Bij deze modellen 
wordt een derde partij (privé of overheid) betrokken in 
een of meer van volgende rollen:

 ¾ Om de investering te financieren
 ¾ Om advies te verlenen over de beste technische 
keuzemogelijkheden

 ¾ Om uitrusting te verschaffen en te installeren
 ¾ Om uitrusting te onderhouden. 

Met dergelijke financiële mechanismen kan het vol-
gende (op zijn minst gedeeltelijk) worden aangepakt:

 ¾ Compensatie hoge kortetermijnkosten door 
langetermijnbaten

 ¾ Geen toegang tot kapitaal- en kredietmarkt
 ¾ Technologierisico
 ¾ Hoge zoek- en transactiekosten. 

Modellen zijn doorgaans gebaseerd op de ‘Gulden 
regel’, namelijk dat de verwachte besparingen op ener-
giefacturen minstens even groot moeten zijn als het 
totaal van de aflossingen van de terugbetalingen/lening, 
inclusief rente. Na terugbetaling van de lening, zou de 
energiefactuur van de gebruikers lager moeten zijn. 

Afbeelding 25 geeft de gebruikelijke stappen weer, wan-
neer een beroep wordt gedaan op een derde partij. 

Een belangrijk probleem bij het betrekken van een derde 
partij is de weerstand tegen dit type samenwerkingsvor-
men bij openbaarvervoerorganisaties. Deze benaderin-
gen zijn een soort van outsourcingcontract en kunnen 
vaak binnen de organisatie niet op veel bijval rekenen. 

Energiebedrijven die investeren in dit soort van con-
tract zullen doorgaans toegang willen tot de installaties 
en gebouwen om zelf onderhoudswerkzaamheden uit 
te voeren, aangezien dit een impact zal hebben op de 
prestaties van hun initiële investering en hun financiële 
beloning. Dit kan ook een probleem zijn voor organisa-
ties die het merendeel van de onderhoudswerkzaamhe-
den doorgaans binnenshuis uitvoeren.

De twee belangrijkste modellen zijn de Energy Services 
Company (ESCO) en Energy Performance Contracting 
(EPC)

Energy Service Company (ESCO)
Een Energy Service Company (ESCO) is een natuurlijke 
of rechtspersoon die energiediensten en/of andere 
energie-efficiëntie verbeterende maatregelen levert in 
het gebouw of het beheersgebied van een gebruiker 
en daarbij een bepaalde graad van financieel risico aan-
vaardt. De betaling van de geleverde diensten is (geheel 
of gedeeltelijk) gebaseerd op het verwezenlijken van de 
energie-efficiëntieverbeteringen en het voldoen aan de 
andere overeengekomen prestatiecriteria. 

Energy Performance Contracting (EPC)
Energy Performance Contracting (EPC) is een contrac-
tuele afspraak tussen de begunstigde en de leveran-
cier (gewoonlijk een ESCO) van een energie-efficiëntie 
verbeterende maatregel, waarbij de investeringen in 
die maatregel worden betaald overeenkomstig een 
contractueel overeengekomen graad van energie- 
efficiëntieverbetering. 
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“ZERO-CARBON”-DOELSTELLING VAN TFGM

Transport for Greater Manchester (TfGM) verminderde 
zijn eigen CO2-emissies met 19% tussen 2007/2008 en 
2012/2013. Het deed dit via de invoering van energie-
beheer, inclusief het meten, monitoren en quick wins  
en door te investeren in energie-efficiëntie zoals led-
verlichting en efficiëntere voertuigen in zijn vloot. De 
organisatie werkte een duidelijk plan uit om deze CO2-
besparingsdoelstelling van 75% te realiseren tegen 
2018 en werkt aan plannen om tegen 2033 tot een 
“zero-carbon”-autoriteit uit te groeien.

Het actieplan werd opgemaakt door: 
 ¾ Het huidige energieverbruik van alle activiteiten te 
monitoren

 ¾ Een duidelijk maar flexibel plan te omschrijven
 ¾ Duidelijke verantwoordelijkheid te bepalen en 
passende middelen te mobiliseren

 ¾ De steun van het senior management te verzekeren
 ¾ De bedrijfscultuur te veranderen
 ¾ Ambitieuze doelstellingen voorop te stellen en 
successen te rapporteren om het personeel aan te 
moedigen.

De “zero-carbon”-doelstellingstrategie maakt nu deel 
uit van TfGM’s algemene bedrijfsstrategie en is voor 
alle afdelingen een prioriteit geworden. 
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Afb. 26 – Weergave van TfGM’s ‘zero-CO2-doelstelling’-strategie
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“ENERGIE EN CO
2
-STRATEGIE” VAN DE MIVB

De MIVB legde in februari 2014 de laatste hand aan haar 
“CO2- & Energiestrategie” met voorspellingen tot 2030. 
Voor dit project kon de MIVB rekenen op de steun van 
consultantsbureau Climact dat is gespecialiseerd in ener-
gie & klimaatverandering. Uit de CO2-balans bleek dat de 
broeikasemissies van de MIVB in 2010 werden geraamd 
op 170 ktCO2e, overeenkomstig de gekozen scope 
waarbij directe en indirecte emissies werden gecombi-
neerd. De energie voor rollend materieel is de belang-
rijkste bron van emissies (42%). Datzelfde jaar steeg de 
energiefactuur van de MIVB tot €32 miljoen, 75% voor 
rollend materieel en 25% voor infrastructuur. Na deze 
CO2-balansanalyse werd een raming gemaakt van de 
emissies van de MIVB tot 2030, waarbij rekening werd 
gehouden met verschillende factoren die een invloed 
hebben, zoals vervoersvoorzieningen (verwacht wordt 
dat die zullen verdubbelen tegen 2030 vergeleken met 
2010), uitbreiding van de infrastructuur en toename van 
human resources. Voor het baseline scenario, waarbij de 
technologie niet verandert en waarin de verdubbeling 
van de voorzieningen is opgenomen, stijgen de emis-
sies van de MIVB naar 285 ktCO2e in 2030, d.w.z. een 
jaarlijkse toename van 3%. De daarmee overeenstem-
mende jaarlijkse energiefactuur in 2030 zou stijgen naar 
€55 miljoen (€44 miljoen in 2017), waarbij wordt uitgegaan 
van constante energieprijzen en in het slechtste scenario, 
zelfs zou kunnen stijgen naar €65 miljoen in 2030. Tijdens 
de studie zijn tal van acties bepaald met de MIVB-
deskundigen om de CO2-emissies en energiekosten te 
verminderen. Er werden meer dan vijftig concrete acties 
geselecteerd, die het rollend materieel, de gebouwen, 
de aankopen of de uitrusting voor het opwekken van 
hernieuwbare energie dekken. Er werd een bijzondere 

combinatie van deze acties gekozen om een ambitieus 
en realistisch scenario uit te stippelen. Dit scenario zal 
de emissies met 30 % verminderen en de jaarlijkse ener-
gie met €25 miljoen in 2030 t.o.v. het basisscenario, in 
weerwil van een verdubbeling van de vervoersvoorzie-
ning. Dit is een ambitieus scenario maar het profiteert 
van de engagementen die de MIVB al is aangegaan in 
haar beheerscontract 2013-2017. De belangrijkste acties 
hebben betrekking op het rollend materieel, inclusief 
de elektrificatie van de busvloot. Gerelateerde emissies 
(directe en indirecte per aangeboden plaats.kilometer) 
zullen beduidend dalen tegen 2030, van 24 gCO2/pl.km 
in 2010 naar 14 gCO2/pl.km in 2030. De financiële impact 
van de scenario’s was gebaseerd op een beoordeling 
van de investering, de werkingskosten en energiefac-
turen. De bijkomende investeringen die nodig zijn voor 
dit ambitieuze scenario worden gecompenseerd door 
de winsten op de energiefactuur, waardoor het scenario 
tegen 2030 kosteneffectief zal zijn.

Afb. 27 – Weergave van de CO2-strategie van de MIVB vergeleken 
met het baseline scenario.
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HET BOEK

De T2K-partners hebben vastgesteld dat de nadruk op energie-efficiëntie moet 
worden gelegd als men het energieverbruik in gebouwen en de daarmee gepaard 
gaande broeikasemissies wil verminderen. De huidige openbaarvoergebouwen en 
-infrastructuur zijn vaak verouderd en werden ontworpen lang voor energie- 
efficiëntie een belangrijk aandachtspunt werd. Het project Ticket to Kyoto legt de 
nadruk op eenvoudige manieren om het energieverbruik te verbeteren door het 
introduceren van slimme acties die grote energiebesparingen en een aanzienlijke 
daling van de ecologische footprint met zich meebrengen. 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van mogelijke energiebesparende maatregelen 
die in de metro- en lightrailstations, kantoorgebouwen, remises en vervoergerela-
teerde infrastructuur toegepast kunnen worden. Elke maatregel werd geëvalueerd 
op geschiktheid voor vervoermaatschappijen. 

1.  ENERGIE-EFFICIËNTIE IN GEBOUWEN 
EN INFRASTRUCTUUR
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1.1. Verwarming, ventilatie en koeling 
(HVAC)

Een groot deel van de energie van openbaarvervoer-
maatschappijen gaat naar de verwarming en koeling 
in gebouwen. Hier is dan ook ruimte voor aanzienlijke 
verminderingen, vooral in oudere remises, werkplaatsen 
en stations. 

Aanpassingen op het gebied van verwarming 
Er zijn remises en werkplaatsen nodig voor de stalling en 
het onderhoud van bussen en spoorvoertuigen. Om de 
medewerkers enig comfort te garanderen, moeten deze 
tijdens de winter verwarmd worden en tijdens de zomer 
soms gekoeld worden. Verwarmen gebeurt vaak met 
gasstralers, maar deze installaties zijn zelden zo afgesteld 
dat ze alleen tijdens de werkuren actief zijn. Goed afge-
stelde verwarmingssystemen kunnen een grote impact 
hebben op het energieverbruik. Kantoorgebouwen zijn 
gewoonlijk beter geïsoleerd, maar hun energieverbruik 
kan ook verminderd worden door de verwarmingspara-
meters te optimaliseren. De kosten die dit met zich mee-
brengt zijn relatief laag, aangezien er geen investeringen 
vereist zijn. Enkele personeelsleden moeten het gebouw 
uitgebreid analyseren, de correcte werking van het ver-
warmingssysteem bepalen en regelmatige controles uit-
voeren. Bewustmakingscampagnes kunnen helpen bij het 
bereiken van optimale resultaten (zie het deel Invloed en 
Communiceren).  

Beheer van de ventilatie
Ventilatie is essentieel in busremises en werkplaatsen. 
Hiermee worden de uitlaatgassen correct uit de gebou-
wen afgevoerd, om vergiftiging van het personeel te 
voorkomen. Deze voorzieningen zijn gewoonlijk uitge-

rust met een automatisch ventilatiesysteem, bestaande 
uit luchtverversers bediend met automatische timers. De 
plafonds kunnen ook uitgerust worden met handmatige 
openingen, voor het geval het ventilatiesysteem defect 
zou zijn. Jammer genoeg zijn deze ventilatiesystemen 
niet altijd correct geconfigureerd, wat tot aanzienlijke 
verwarmingsverliezen kan leiden. De systeeminstellin-
gen kunnen aangepast worden op basis van een tijds-
schema waarop de ventilatie actief moet zijn.

Automatische, snel sluitende deuren
Voertuigen voor openbaar vervoer rijden de remises 
en werkplaatsen meerdere keren per dag in en uit. 
Het grootste deel van de tijd blijven de deuren van het 
gebouw open staan als het voertuig vertrokken is en 
moeten deze handmatig gesloten worden. Door de 
installatie van snel sluitende deuren, kan de tijd voor 
het openen en sluiten van de deuren verkort worden 
voor minder warmteverlies. Een sensor detecteert het 
voertuig en opent of sluit de deuren automatisch. Niet 
alleen hoeft minder verwarmd en gekoeld te worden, 
ook vermindert een dergelijk initiatief de risico’s die 
horen bij het openen en sluiten van de deuren. 
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Adiabatisch koelen
De warmte afgegeven door de IT-installaties verhoogt 
de temperatuur in technische ruimtes aanzienlijk. Vanaf 
een bepaalde temperatuur werken de uitrustingen niet 
meer naar behoren. Daarom moeten technische ruim-
tes geventileerd en gekoeld worden met natuurlijke of 
mechanische ventilatie. Airco vraagt om duur onder-
houd, verhoogt het energieverbruik en de temperatuur 
in de aangrenzende ruimtes (een metrostation bijvoor-
beeld) en maakt de lucht droog. Ze gebruiken ook 
koelmiddelen die broeikasgassen kunnen uitstoten bij 
lekken. Het zijn vaak grote energievreters. 

Adiabatisch koelen is een concept waarbij de tempera-
tuur verlaagd wordt door verdampingskoelen. Een circu-
latiepomp brengt het water naar het hoogste punt van 
een filtermedium, dat het water absorbeert en bevoch-
tigd wordt. Dan wordt de lucht met een ventilator door 
het filtermedium verplaatst. Door de uitwisseling tussen 
de lucht en het water, verdampt het water. Naarmate het 
water verdampt, daalt de temperatuur en wordt de uit-
gaande lucht van het apparaat koeler en minder droog 
dan de inkomende lucht. 

In koude periodes werkt de koeling alleen door mecha-
nische ventilatie. In warme periodes werkt het systeem 
door adiabatisch koelen: de thermostaten regelen de 
opening van de waterinlaatklep en de opening van de 
circulatiepomp.

Een adiabatisch koelsysteem kan gebruikt worden voor 
verschillende doelen:

 ¾ Droge en warme buitenlucht terugwinnen om techni-
sche ruimtes af te koelen

Afb. 28 – Verdampingsgkoelingsprincipe
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Afb. 29 – Warmtekrachtkoppelingsprincipe ¾ De technische ruimtes verfrissen zonder de warmte in 
de aangrenzende ruimtes af te geven

 ¾ Een lager elektriciteitsverbruik
 ¾ Een daling van de directe en indirecte broeikasemissies
 ¾ Het stofgehalte in de technische ruimtes verminderen
 ¾ Een daling van de elektriciteitsrekening en de onder-
houdskosten.

Warmtekrachtkoppeling (wkk)
Warmtekrachtkoppeling is een techniek om gelijktij-
dig elektriciteit en warmte te produceren. De meeste 
systemen die elektriciteit produceren, generen warmte 
als bijproduct. Deze warmte gaat gewoonlijk verloren, 
waardoor de efficiëntie van het systeem afneemt. Met 
wkk wordt deze energie, die anders verloren gaat, terug-
gewonnen. De teruggewonnen warmte kan gebruikt 
worden om een remise of kantoorgebouw te verwar-
men en om warm water te produceren. De grootte van 
het systeem moet op de thermische behoeften van het 
gebouw worden afgestemd. Als het systeem meer ener-
gie produceert dan het gebouw nodig heeft voor intern 
gebruik, kan de elektriciteit geretourneerd worden aan 
het hoofdelektriciteitsnet. 

Het systeem bestaat uit een gasmotor, gekoppeld 
aan een alternator die elektriciteit genereert. Om de 
opbrengst te maximaliseren, wordt de warmte op twee 
niveaus teruggewonnen: 

 ¾ Terugwinning van de warmte door een wisselaar die 
de waterstroom opwarmt. Deze waterstroom wordt 
naar de radiatoren en luchtverwarmers van het ver-
warmingssysteem geleid.

 ¾ Terugwinning van de warmte uit uitlaatgassen. Deze 
warmte met lage temperatuur wordt teruggewonnen 
door condensatie en naar het lagetemperatuurkring 

geleid. Via luchtverwarmers en een platenwarmte-
wisselaar wordt water voor huishoudelijk gebruik 
geproduceerd.

Het wkk-proces verhoogt de systeemefficiëntie en leidt 
tot aanzienlijke kostenbesparingen. Er wordt minder 
primaire energie verbruikt dan bij de afzonderlijke pro-
ductie van elektriciteit en warmte. In vergelijking met 
traditionele installaties varieert de energiebesparing bij 
het gebruik van wkk tussen 15% en 40%. Voor openbaar-
vervoermaatschappijen met grote gebouwen, wordt het 
gebruik van wkk aanbevolen, aangezien het rendement 
hoger is dan voor kleinere gebouwen. 

77



HET BOEK

Groendaken
Bij hoge temperaturen en zon, kunnen ’s zomers daken 
bijzonder warm worden en de binnentemperatuur verho-
gen. Omgekeerd beïnvloedt een koud dak in de winter 
de binnentemperatuur van het gebouw. Een groendak is 
een laag vegetatie op het dak. Deze zorgt voor schaduw 
en verwijdert de warmte uit de lucht door verdampings-
transpiratie. Groendaken kunnen geïnstalleerd worden 
op uiteenlopende gebouwen, van industriële gebou-
wen tot kantoren. Hoewel de kosten van groendaken 
hoger liggen dan die van gebruikelijke materialen, kun-
nen bedrijven dat verschil vaak compenseren door een 
lager energieverbruik en een langere levensduur van 
groendaken in vergelijking met gebruikelijke dakbe-
dekkingsmaterialen. Het gebruik van groendaken wordt 
aanbevolen voor de openbaarvervoersector, omdat veel 
gebouwen uitgestrekte daken hebben. 

Elektriciteits-
centrale

Traditioneel 
systeem

Efficiëntie

WKK
systeem

Boiler

WKK

71% 95%
Efficiëntie

Elektriciteit

Warmte

Afb. 30 – Vergelijking van de efficiëntie tussen een traditioneel 
systeem en een warmtekrachtkoppelingssysteem 
BRON: MINISTERIE VOOR ENERGIE VAN DE VS

1.2. Verlichting

Veel openbaarvervoermaatschappijen beschikken over 
oude gebouwen (remises, werkplaatsen, stations) met 
inefficiënte verlichting. Dit kan zware gevolgen hebben 
voor de energie-efficiënte, vooral op grond van de lange 
werkuren. 

Aanpassingen op het gebied van verlichting
Openbaarvervoermaatschappijen hebben verschillende 
mogelijkheden om oude verlichting te vervangen door 
meer energie-efficiënte technologieën. Het vervangen 
van oude verlichtingselementen door energiebespa-
rende alternatieven stimuleert de duurzaamheid en 
biedt andere belangrijke voordelen. De aanpassing 
van de verlichting kan niet alleen de algemene kwaliteit 
ervan verbeteren, maar de ruimtes ook veiliger maken, 
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het onderhoud ervan gemakkelijker en goedkoper 
maken en het werken of het verblijf in de ruimtes aan-
genamer maken.

Metro- en lightrailstations vereisen verschillende soor-
ten verlichting en een grotere lichtsterkte dan uitrus-
tingen die bedoeld zijn voor de straat. Hoe nieuwer en 
hoe duurder de lamp, hoe langer die zal meegaan en 
hoe energie-efficiënter die zal zijn. Daarom is het aan 
te raden het gebruikte verlichtingstype te beoordelen 
en te bepalen of het noodzakelijk is om de verlichting 
te vervangen.

Gloeilampen
In Europa werden voor 1990 voornamelijk gloeilampen 
gebruikt. Ze zijn goedkoop, maar veel minder efficiënt 
dan de meeste andere lampen. Ze zetten minder dan 
5% van de gebruikte energie om in zichtbaar licht; de 
resterende energie wordt omgezet in warmte. 

Compacte fluorescentielampen (CFL’s)
Sinds ongeveer 1990 zijn compacte fluorescentielampen 
(CFL’s) – ook wel spaarlampen genoemd – beschikbaar 
op de Europese markt. CFL’s produceren dezelfde hoe-
veelheid zichtbaar licht als gloeilampen, maar gebruiken 
slechts één vijfde tot één derde van hun elektrische ver-
mogen en gaan tot negen keer langer mee. Wanneer 
gloeilampen direct vervangen worden door efficiëntere 
compacte fluorescentielampen, moeten de verlichtings-
apparaten meestal niet worden vervangen. De oude 
lampen kunnen gewoonweg vervangen worden door de 
nieuwe, efficiëntere lampen. Omdat dit een relatief een-
voudige interventie is, kan deze vervanging uitermate 
goed toegepast worden in lightrail- en metrostations. 
CFL’s gaan veel langer mee dan gewone gloeilampen, 

Een CFL gaat 9 keer langer mee  
dan een gewone gloeilamp.

wat leidt tot lagere onderhoudskosten en bijgevolg veel 
lagere levensduurkosten.

Ledlampen
Ledlampen zijn halfgeleiderlampen die gebruik maken 
van lichtemitterende diodes (leds) als verlichtingsbron. 
Ledlampen bieden een lange levensduur en hoge ener-
gie-efficiëntie. Ledlampen zijn doorgebroken rond 2010. 
Ledtechnologie is uiterst energie-efficiënt, heeft lage 
onderhoudskosten en een lange levensduur. Ontwerp 
en locatie (waaronder de richting van het licht) zijn van 
essentieel belang omdat ledlampen het licht niet in alle 
richtingen uitstralen. De investeringskosten voor ledlam-
pen zijn hoog, maar de levensduurkosten zijn lager dan 
bij de meeste alternatieven. 

Eén reden voor de hoge installatiekosten is dat ook de 
lampfittingen vervangen moeten worden. Aangezien 
ledlampen een grote investering met zich meebren-
gen, wordt geadviseerd om deze in grootverpakking 
te kopen via een aanbesteding. Na aanvankelijke weer-
stand tegen ledoplossingen is hun gebruik in het open-
baar vervoer recent aanzienlijk toegenomen en blijven 
de kosten ervan aanzienlijk dalen.
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Lichtsturingssystemen
Op veel plaatsen, zoals in stations, overstapstations of 
werkplaatsen, kan de verlichting uitgeschakeld worden 
wanneer er voldoende natuurlijk licht is of wanneer er 
niemand aanwezig is. De meest traditionele systemen 
zijn echter niet geconfigureerd om dynamisch te rea-
geren op de lichtniveaus gedurende de dag. Er zijn 
verschillende lichtsturingssystemen verkrijgbaar en de 
keuze is afhankelijk van de locatie:

 ¾ Bij aanwezigheidsdetectie12 wordt een sensor 
gebruikt om te bepalen wanneer er mensen in de 
buurt zijn en om de verlichting te verminderen of uit 
te schakelen wanneer er niemand aanwezig is

 ¾ Bij responsieve daglichtsturing13 wordt gebruik ge-
maakt van fotosensors die de hoeveelheid en de kwali-
teit van het natuurlijke daglicht in een bepaalde ruimte 
beoordelen

 ¾ Bij tijdsturing is de automatische sturing van de 
verlichting afhankelijk van het moment van de dag 
(of nacht). Dankzij de tijdsturing worden de verlich-
tingsniveaus automatisch correct ingesteld voor de 
komende periode. 

Metro- en lightrailstations worden vaak 24 uur per dag 
verlicht, zelfs ‘s nachts wanneer ze gesloten zijn voor het 
publiek. Tijdens deze periode is er in een station geen 
verlichting nodig, behalve voor onderhouds- en veilig-
heidsdoeleinden. Door de lichten te dimmen of uit te 
schakelen, kan een aanzienlijke hoeveelheid energie 
bespaard worden. Eén bezwaar van het overdag of ‘s 
nachts uitschakelen van de verlichting is dat een bepaalde 
hoeveelheid licht nodig is voor de correcte werking van 

12. Ook bekend als PIR (passief infrarood)
13. Ook bekend als fotocellen

de beveiligingscamera’s (CCTV-eisen). Dit moet worden 
opgelost, zodat de operators de voordelen van came-
ra’s ten volle kunnen benutten en veiligheidsproblemen 
kunnen voorkomen. Wanneer alle lichten in een station 
uitgeschakeld worden, moeten bewegingssensors geïn-
stalleerd worden: deze sensors schakelen de verlichting 
automatisch aan, wanneer ze een beweging detecteren. 
De locatie waar de sensors geïnstalleerd worden, moet 
zodanig ingericht worden dat de sensors niet op voor-
bijrijdende treinen reageren. Bewegingssensors zijn een 
bewezen en uiterst efficiënte technologie die de ener-
gie-efficiëntie van de verlichting in metro- en lightrailsta-
tions aanzienlijk verhoogt. 

Lichtsturingssystemen zijn niet altijd een goede inves-
tering voor kleine locaties. Ze hebben een lange terug-
verdientijd. Mensen vragen om de verlichting wanneer 
nodig uit te schakelen, is nog altijd de meest kostenef-
ficiënte oplossing in sommige gevallen. In een nieuw 
gebouw of bij ingrijpende renovaties wordt geadviseerd 
om een lichtsturingssysteem te plaatsen; de kosten van 
een dergelijk systeem kunnen dan wel snel terugver-
diend worden. 
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1.3. Uitrustingen

Transformators
Transformators die het spoornet van energie voorzien, 
verbruiken nog altijd veel energie in stand-bystand, 
vooral ‘s nachts wanneer er geen voertuigen rijden. Er 
kan aanzienlijk op energie bespaard worden door één 
of meerdere transformators uit te schakelen, wanneer 
het elektriciteitsnet weinig of niet belast is. Hiertoe is 
een goede kennis nodig van het gebruik en de dimen-
sionering van het elektriciteitsnet. De algemene dimen-
sionering van het elektriciteitsnet moet regelmatig 
geëvalueerd worden om te bepalen of alle uitrustingen 
effectief nodig zijn. Operators moeten voorzichtig zijn 

bij het gebruik van oude transformators, aangezien het 
regelmatig loskoppelen de systemen kan beschadigen 
en hun levensduur kan verkorten.

Roltrappen
Roltrappen in stations en gebouwen zijn ongeveer 20 uur 
per dag actief en zijn ontworpen voor een maximumbe-
lasting van twee personen op elke trede. Ze werken ech-
ter het merendeel van de tijd zonder of met bijzonder 
lage belasting en bieden daarom een aanzienlijke kans 
op energiebesparingen. 

De energie-efficiëntie van roltrappen kan op verschil-
lende manieren worden verbeterd:

Afb. 31 – Weergave van een lichtsturingssysteem in een metrostation, RET
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 ¾ Oude roltrappen uitrusten met sensors die de aanwe-
zigheid van gebruikers detecteren

 ¾ De spanningstoevoer naar gedeeltelijk belaste motors 
verminderen en hun efficiëntie verhogen

 ¾ Minder krachtige of efficiëntere motors installeren 
 ¾ Een trage start instellen om de hoge belasting nodig 
voor het activeren van de roltrap te verminderen

 ¾ Het vertraagd bewegen van de roltrappen. Dat is 
energie-efficiënter voor locaties met veel reizigers, 
hoge belasting en frequente starts en stops

 ¾ Het optimaliseren van het gebruikte verwarmingssys-
teem zodat de roltrap niet komt vast te zitten wanneer 
het vriest. Deze functie kan indien nodig met een tem-
peratuursensor gedeactiveerd worden

 ¾ Medewerkers aanleren een defecte roltrap 
herkennen. 

Groene IT 
Computerservers en andere IT-apparaten (switches, dri-
ves, enz.) produceren warmte en worden afgekoeld met 
ventilatiesystemen. Computerservers worden almaar 
groter en complexer, daarom is het koelen van de actieve 
componenten een kritieke factor voor een betrouwbare 
werking. Deze koelapparaten verbruiken veel energie en 
werken 24 uur per dag. Serverruimtes worden gecon-
troleerd om er zeker van te zijn dat ze goed geïsoleerd 
zijn en om na te gaan of de temperatuur in de zomer 
stijgt. Indien dat het geval is, kunnen vensters afgedekt 
worden om opwarming door zonnestralen te vermijden. 
Ongebruikte ruimte kan ook afgedicht worden, om te 
voorkomen dat de koele toevoerlucht zich mengt met 
de warme uitlaatlucht van de server. Door de ruimte 
anders in te richten en scheidingsmuren rond de servers 
te installeren, kan de ruimte die gekoeld moet worden 
ook verkleind worden. 

De meeste computers blijven ingeschakeld terwijl ze 
niet gebruikt worden. Hoewel de nodige energie in 
slaapstand relatief klein is, kan een bedrijf een aanzien-
lijk hoger energieverbruik hebben als er veel compu-
ters zijn en als deze voortdurend ingeschakeld blijven. 
Softwareapplicaties kunnen de goede werking van de 
energiebeheerinstellingen in de weg staan. Het gebruik 
van energiebeheersoftware van een andere leverancier 
kan extra functies bieden bovenop die van het bestu-
ringssysteem en dus aanzienlijke energiebesparingen 
opleveren. 

Wisselverwarmers
Wisselverwarmers voorkomen dat wissels bevriezen bij 
extreem koude temperaturen en zijn nodig voor een 
vlotte en ononderbroken werking van een metro- en 
lightrailnet. Wisselverwarmers verbruiken echter rela-
tief veel energie. De meeste wisselverwarmers worden 
aangedreven met elektriciteit, maar er zijn ook modellen 
op aardgas (gecomprimeerd aardgas of CNG).

Oude wisselverwarmers worden handmatig ingescha-
keld wanneer de temperatuur volgens het weerbericht 
onder nul graden Celsius zal dalen. Moderne, geregu-
leerde wisselverwarmers worden automatisch ingescha-
keld wanneer de weersomstandigheden (temperatuur en 
vochtigheid) dit vereisen. Dit bespaart energie, omdat 
de instelpunten van de verwarmers optimaal gekozen 
zijn. Hoogwaardige wisselverwarmers met efficiënte 
sensors zijn van essentieel belang, zodat de verwarmers 
altijd ingeschakeld worden wanneer de temperatuur en 
vochtigheid dit vereisen. Ook kan de wisselverwarming 
handmatig ingeschakeld worden vanaf een verkeerslei-
dingscentrum. 
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Derde rail met bovencontact
Op derderailsystemen met bovencontact kan zich 
sneeuw of ijs ophopen. Om werkingsonderbrekingen 
te vermijden, moet de derde rail worden opgewarmd 
met een elektrische weerstand, die soms veel energie 
verbruikt. Het is daarom raadzaam om de verwarmings-
elementen van op afstand te bedienen met intelligente 
regelaars. De verwarming wordt gestuurd op basis van 
werkelijke metingen van de weerparameters via één of 
meerdere weerstations. Het weerstation meet de tem-
peratuur en windsnelheid en het detecteert regen of 
sneeuw. De verwarmingssystemen worden alleen geac-
tiveerd, wanneer er een risico op ijsvorming bestaat, 
waardoor het energieverbruik en de onderhoudsbe-
hoefte afnemen. 

Railsensoren Transformatoren 

Hoofdkast 
Weerstation 

Afb. 32 – Weergave van een afstandsbedieningssysteem voor 
verwarming
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OPTIMALISEREN VAN DE VERWARMINGS-
INSTALLATIES IN ROTTERDAMSE  
REMISES (RET)

OPTIMALISEREN VAN DE VERWARMINGS-
STURING IN KANTOORGEBOUWEN IN  
PARIJS (RATP)

De verwarmingsinstallaties in de RET-remises en -werk-
plaatsen werden gebruikt zonder duidelijke strategie 
voor energie-efficiëntie. Er werd een plan opgesteld 
om het gebruik van de gasverwarmers tot de normale 
werkuren te beperken op dagen met temperaturen lager 
dan 15°C. Er werden informatiecampagnes georgani-
seerd voor de 600 personeelsleden, zodat ze begrepen 
waarom en hoe het bedrijf deze doelstelling wilde ver-
wezenlijken. Dankzij deze interventie kon het bedrijf een 
besparing van 25% in het gasverbruik (4,6 GWh) realise-
ren, met een bijbehorende jaarlijkse kostendaling van 
€200.000 per jaar. 

De RATP heeft zich er voor 
ingezet het energieverbruik 
in zijn tertiaire gebouwen 
met minstens 40% te ver-
minderen. Het hoofdkan-
toor van de RATP met een 
oppervlakte van 56.000 
m² en 2600 personeelsle-
den was de locatie met het 
hoogste energieverbruik. 
De RATP vernieuwde het 
verwarmings- en ventila-
tiesysteem en koos een 
insteltemperatuur overeen-
komstig de bezetting van gebouwen. Door elektrici-
teitsmeters te installeren en het verbruik regelmatig te 
analyseren kon de regeling (verwarming en ventilatie) in 
het gebouw worden geoptimaliseerd. Er zijn geen klach-
ten ontvangen over thermisch ongemak. De jaarlijkse 
besparingen lagen ver boven de verwachtingen met 
4.000.000 kWh, 360 teq CO2 en €290.000 op één jaar tijd. 
De gemeten return on investment bedraagt twee jaar. 

Technische gegevens

Investeringskosten (€) Geen 

Arbeidskrachten
Geen (gebeurt tijdens 
onderhoudsdiensten)

Energiebesparingen (%) 25%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh)
4.665.000 kWh 
(voor 7 remises/werkplaatsen)

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 19 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €200.000

Terugverdientijd (jaar) Minder dan een jaar

Technische gegevens

Investeringskosten (€) €597.000

Energiebesparingen (%) 30%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 4.000.000 kWh 

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 360 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €290.000 in energieverbruik

Terugverdientijd (jaar) 2 jaar

QUICK WINSGEBOUWEN WERKPLAATSEN COMMUNICATION
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IMPLEMENTEREN VAN EEN KOELSYSTEEM IN KANTOORGEBOUWEN IN PARIJS (RATP)

AUTOMATISCHE, SNELSLUITENDE DEUREN IN WERKPLAATSEN IN BRUSSEL (MIVB)

Om de computerserverruimtes van het RATP-hoofd-
kantoor in Parijs te koelen, gebruikte de RATP vroeger 
ijswater van een extern bedrijf. De productie van ijswa-
ter bleek duur en verbruikte veel energie. Het project 
bestond uit de installatie van een nieuwe koeler om de 
serverruimtes te koelen. De koeler kan ook gebruikt wor-
den om het gebouw in de winter voor te verwarmen. 
De warmte wordt teruggewonnen om stoom voor te 
verwarmen die wordt gebruikt om 56.000 m² kantoren 
te verwarmen. Bovendien wordt de overtollige warmte 
die door de koeler wordt geproduceerd ook gebruikt 
om huishoudelijk warm water voor te verwarmen. Dit 
systeem heeft geleid tot een energiebesparing van 9% 
op het totale energieverbruik van het gebouw van het 
RATP-hoofdkantoor. 

De MIVB is de handmatige deuren van zijn werkplaat-
sen geleidelijk aan het vervangen door automatische 
deuren. Wanneer een voertuig wordt gedetecteerd, 
opent en sluit de deur automatisch. Het is moeilijk om 
de werkelijke besparingen van deze actie te meten. 

Theoretische berekeningen duiden er op dat de bespa-
ringen van een dergelijk systeem tot 20.000 kWh/jaar 
kunnen zijn, wat een kostenbesparing van ongeveer 
€1.500/jaar zou opleveren.

Technische gegevens

Investeringskosten (€) €450.000

Energiebesparingen (%) 9%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 1.600.000 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 125 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €105.000

Terugverdientijd (jaar) 4-5 jaar

GEBOUWEN WERKPLAATSEN COMMUNICATION
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ADIABATISCHE KOELING IN EEN PARIJS METROSTATION (RATP)

De warmte afgegeven door ticketautomaten, omroep-
installaties en veiligheidssystemen verhoogt de tempe-
ratuur in de technische ruimtes aanzienlijk. Vanaf een 
bepaalde temperatuur werken systemen niet meer 
naar behoren. Daarom moeten technische ruimten 
geventileerd en gekoeld worden. De RATP gebruikte 
een luchtgekoelde koeler, maar deze bleek ongeschikt 
door het dure onderhoud en het hoge energieverbruik. 
Bovendien verhoogde hij de ondergrondse temperatuur 
en droogde hij de lucht uit. De RATP testte een nieuw 
adiabatisch koelsysteem in het Bastille-metrostation om 
de droge en warme lucht van het platform terug te win-
nen om de technische ruimtes af te koelen zonder de 
warmte in de aangrenzende ruimtes af te geven. Het 
adiabatische koelsysteem verbruikt veel minder elektri-
citeit, leidt tot een lager stofgehalte in de technische 
ruimtes en is goedkoper in onderhoud. Het elektrici-
teitsverbruik en de CO2-emissies zijn met 90% gedaald 
in vergelijking met het klassiek airconditioningsysteem. 
In de technische ruimtes bedraagt de temperatuur nu 
maximaal 25 °C 

Technische gegevens

Investeringskosten (€) €84.000

Energiebesparingen (%) 90 %

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 114.000 kWh 

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 9 TCO2

STATIONS WERKPLAATSEN
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Warmtekrachtkoppelingsunit in een Brusselse remise (miVB)

De MIVB installeerde een warmtekrachtkoppelings-
unit voor de productie van warmte en elektriciteit in de 
Brusselse Delta bus- en metroremise. De remise heeft een 
oppervlakte van 70.000 m². Naast de kantoren is er een 
werkplaats voor licht onderhoud aan bussen en licht en 
zwaar onderhoud aan metro’s. De warmte geproduceerd 
door de warmtekrachtkoppelingsunit wordt gebruikt voor 

Technische gegevens
Thermisch vermogen 590 kW

Elektrisch vermogen 400 kW

Systeemefficiëntie 92.2%

Oppervlakte van het gebouw 70.000 m2

Investeringskosten (€) €475.000

Energiebesparingen (%) 15-20%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 3.044.500 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 467 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €154.500 (met groene certificaten)

Terugverdientijd (jaar)
3 jaar/1 jaar met subsidies (T2K+ 

Brussels-Gewest-financiering)

het verwarmen van de remise en de werkplaats en voor 
het produceren van sanitair water. De elektriciteit opge-
wekt door de warmtekrachtkoppelingsunit dekt 27% van 
de energiebehoefte van de remise. Zo kon de MIVB haar 
productieverliezen halveren en 15% tot 20% primaire 
energie besparen in vergelijking met de aparte productie 
van dezelfde hoeveelheid warmte en elektriciteit. Deze 
investering heeft een terugverdientijd van minder dan 
vier jaar. In het Brusselse Gewest krijgen groenestroom-
producenten groene certificaten, die op een virtuele 
markt14 kunnen worden verkocht. Met dit wkk-systeem 
kan de MIVB groene certificaten verdienen door jaarlijks 
om en bij de 467 ton CO2 te besparen, en zo de terugver-
dientijd verkorten. De MIVB zal de warmtekrachtkoppe-
lingstechniek in haar remises blijven toepassen gezien de 
financiële voordelen en de CO2-daling. 

14.  De kopers zijn meestal elektriciteitsmaatschappijen die een aantal groene certificaten in 
handen moeten hebben, dat overeenstemt met de hoeveelheid groene stroom die ze 
aan hun klanten verkopen.

‘s nachts uitschakelen Van de Verlichting in Brusselse metrostations (miVB)

Omdat de energiekosten relatief laag waren in de jaren 
‘80 werd de verlichting in de Brusselse metrostations 
‘s nachts niet uitgeschakeld. Het KYOLIGHT-project 
brengt met zich mee dat de werkingsverlichting van 
metrostations gedeeltelijk wordt uitgeschakeld door 
de uitschakelaar van de verlichting te koppelen aan de 
automatische sluiting van de veiligheidsdeuren tussen 
01:00 uur en 04:00 uur. Om deze interface te koppelen 
aan de automatische deuren was geen specifieke uit-
rusting vereist, alleen nauwe samenwerking tussen de 
onderhouds- en veiligheidsdiensten van de maatschap-
pij. Het project bracht aan het licht dat bepaalde verlich-
tingstoestellen defect waren en/of niet correct op het 

hoofdvoedingsnet waren aangesloten. De resulterende 
energiebesparingen vertegenwoordigen 9% van het 
energieverbruik van de metrostations (1,56 GWh) met 
een kostenbesparing van €125.000 per jaar. 

Technische gegevens
Investeringskosten (€) Geen

Arbeidskrachten (dagen) 2 dagen 

Energiebesparingen (%) 9 %

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh)
1.560.000 kWh  
(voor alle stations)

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 246 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €125.000

Terugverdientijd (jaar) Minder dan een jaar

GEBOUWEN WERKPLAATSEN QUICK WINSSTATIONS
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Technische gegevens

Investeringskosten (€) €17.000

Arbeidskrachten (dagen) 6 dagen 

Energiebesparingen (%) 28%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 75.500 kWh (over 6 maanden)

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 41 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€)
€9.000 in energieverbruik+ naar 
raming €3.600 in onderhoud

Terugverdientijd (jaar)
2 jaar (1,4 jaar als de besparing 
op onderhoudskosten in aan-
merking wordt genomen)

Verlichtingssturing in het 
manchester-oVerstapstation (tfgm)

TfGM verbeterde de verlichtingssturing van het 
Manchester Shudehill-overstapstation, dat bestaat uit 
een tramhalte, busstation en parkeerplaats. Het instal-
leerde een nieuw automatisch verlichtingssturingssys-
teem en een reeks verlichtingssturingen met inbegrip 
van fotocellen, tijd- en PIR (passieve infrarood)-sturin-
gen. Deze werden geïnstalleerd na energieaudits op de 
site, die de meest geschikte sturingstypes en de daar-
mee overeenstemmende energiebesparingen hebben 
bepaald. Dankzij het project kon de verlichtingsenergie 
met 10% verlaagd worden op één jaar tijd, met pieken 
van boven 20% op specifieke dagen.

QUICK WINSSTATIONS

lichten uit tijdens sluitingsuren  
in rotterdamse metrostations (ret)

Om energie- en onderhoudskosten te besparen, heeft 
de RET besloten de verlichting van haar metrostations 
tijdens sluitingsuren uit te schakelen. Door de toepassing 
van bewegingssensoren in ondergrondse metrostations 
kan de RET de veiligheid van eventuele ingesloten passa-
giers of indringers beter garanderen. De bewegingssen-
soren zijn geplaatst op de perrons en in de buurt van de 
ingangen. Ze zijn alleen actief tussen 1:00 en 05:00 uur ‘s 
nachts. Bij bewegingsdetectie wordt de stationsverlich-
ting ingeschakeld en gaat er een alarm af bij de centrale 
verkeersleiding. Door het beperken van de uren dat de 
lichten zijn ingeschakeld, gaat de verlichting ongeveer 
20% langer mee. Op bovengrondse stations wordt de 
verlichting uitgeschakeld zonder gebruik te maken van 
sensoren. Deze zijn daar niet noodzakelijk, omdat er vol-
doende omgevingslicht is voor de  beveiligingscamera’s.

Technische gegevens

Investeringskosten (€) €202.000

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 428.720 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 6,7 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €189.000

Terugverdientijd (jaar) 3 jaar
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Technische gegevens

Investeringskosten (€)
€25.500 (vervanging van 
55 lampen)

Arbeidskrachten (dagen)
Geen (tijdens gewoon 
onderhoudswerk) 

Energiebesparingen (%) 32,5%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 21.000 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 11 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€)
€3.100 (energiebesparingen) en 
€2.250 (onderhoudsbesparingen)

Terugverdientijd (jaar) 5 jaar

VERVANGEN VAN VERLICHTING IN STATIONS IN BIELEFELD (MOBIEL)

MoBiel heeft vier tramlijnen, die allemaal via een tun-
nel door het stadscentrum lopen en uitgerust zijn 
met ondergrondse stations. In het hoofdstation ver-
ving moBiel de bestaande fluorescentielampen van 
het type T8-lampen door nieuwere en efficiëntere 
T5-lampen. Dit gebeurde in 2010, waardoor het ener-
gieverbruik van 49.000 kWh tot 26.000 kWh per jaar 
verlaagd werd. Dezelfde hoeveelheid licht wordt nu 
uitgestraald door 74 lampen (vervanging om de vier 
jaar) in plaats van door 115 lampen (vervanging om de 
twee jaar). De daling van de kosten voor energie en 

onderhoud/vervanging maken het grootste stuk van de 
hogere aankoopprijs van nieuwe lampen goed. Na het 
succes van het eerste project werd een tweede station 
(Wittekindstrasse) uitgerust met nieuwe lampen tijdens 
de eerste maanden van 2014.

LEDVERLICHTING IN PARIJSE STATIONS (RATP)

De RATP heeft een uitgebreid metro- en RER-net (snel-
metro). Het bedrijf besloot om ledverlichting te installe-
ren in alle metro- en RER-stations. Deze beslissing werd 
in 2012 genomen na een succesvol pilotproject in één 
metrostation en in het RATP-hoofdkantoor. Tussen 2013 
en 2017 worden alle 250.000 lampen (inclusief fittin-

gen) in 301 metrostations en 66 RER-stations vervangen 
door ledverlichting. Dit beperkt het energieverbruik tot 
77 GWh per jaar, het equivalent van 6000 ton CO2. Het 
metronet van de RATP is daarmee ook ‘s werelds eerste 
ondergrondse vervoernet van dit formaat dat volledig 
uitgerust is met ledtechnologie.

STATIONS
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TfGM verving de traditionele verlichting in het Hyde-
busstation door ledverlichting om deze nieuwe techno-
logie uit te testen, alvorens ze ook op andere sites te 
introduceren. Er waren twaalf dagen arbeidskrachten 
nodig om het systeem te specificeren, aan te schaffen, 
te installeren en in bedrijf te stellen. Meer personeels-
middelen dan gewoonlijk, aangezien dit het eerste led-
schema was dat TfGM doorvoerde. Er was tijd nodig 
om de technologie te bestuderen, om de leveranciers 

Afb. 33 – Energiebesparingen met ledverlichting in Hyde-busstation 
in Manchester

LEDVERLICHTING IN EEN MANCHESTER-OVERSTAPSTATION (TFGM)
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Technische gegevens

Investeringskosten (€) €35.000

Arbeidskrachten (dagen) 12 dagen 

Energiebesparingen (%) 20%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 31.000 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 16 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€)
€3.650 in energieverbruik +  
naar raming €6.000 in onderhoud

Terugverdientijd (jaar) 3,7 jaar 

INSTALLATIE VAN EEN GROENDAK IN PARIJS (RATP)

Het dak van het hoofdkantoor van de RATP werd oor-
spronkelijk geïsoleerd in 1995. Na een energieaudit ont-
dekte het bedrijf dat de verwarming en airconditioning 
verantwoordelijk waren voor 8% van het totale energie-
verbruik van het gebouw. Er werd beslist om een groen 
dak te installeren toen het dak na 15 jaar gerenoveerd 
werd. De extra kosten kwamen op €100.000. Deze inves-
tering draagt bij tot een vermindering van het algemene 
energieverbruik van het gebouw met 25%.

te ontmoeten enz. Op basis van een vergelijking tussen 
2010 en 2011 werd het totale energieverbruik met 20% 
verlaagd (31.000 kWh) en bedraagt de totale kostenbe-
sparing €9.650. TfGM’s testen van de ledverlichting was 
zo’n succes dat het heeft besloten om de verlichting in 
alle stations geleidelijk te vervangen. 

GEBOUWEN WERKPLAATSENSTATIONS
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Technische gegevens

Investeringskosten (€) €15.000 / wisselverwarmer

Energiebesparingen (%) 60%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 76.000 kWh 

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 40 TCO2

Terugverdientijd (jaar) 7 jaar (normale winter)

MoBiel heeft verschillende tramlijnen met ondergrondse 
stations en bovengrondse stops. In de winter worden 
wissels verwarmd zodat ze niet bevriezen. De wissels 
werden vroeger de hele winter door verwarmd. MoBiel 
ging in 2012 van start met een pilotstudie en testte een 
dynamische sturing aan zes wisselverwarmers in een 

DYNAMISCH VERWARMEN VAN WISSELS IN BIELEFELD (MOBIEL)

tramremise, met als bedoeling oponthoud van exploi-
tatie te voorkomen. De wisselverwarmers kunnen lokaal 
bediend worden met een schakelaar (aan/uit/auto). De 
automatische positie kan vanuit de verkeersleiding geac-
tiveerd of gedeactiveerd worden via een “ripple con-
trol”-systeem. Een defect verwarmingselement wordt 
direct gedetecteerd in het besturingssysteem en er zijn 
energiemeters geïnstalleerd, die informatie geven over 
het huidige elektriciteitsverbruik. Het gebruik van een 
vochtsensor wordt aanbevolen. De wisselverwarmers 
worden geactiveerd telkens wanneer de temperatuur 
onder 0 °C daalt (onder 3 °C bij sneeuw). Hun ener-
gieverbruik werd met 60% gereduceerd ten opzichte 
van vroeger. De kosten per wisselverwarmer bedragen 
ongeveer €15.000.

DYNAMISCH VERWARMEN VAN DE DERDE RAIL IN DE PARIJSE METRO (RATP) 

Het RATP-metronet beschikt over een derde rail met 
bovencontact voor de levering van energie aan de 
metro’s. Deze situatie leidt tot een hoog energiever-
bruik, omdat de derde rail in de winter verwarmd moet 
worden om sneeuw- en ijsophoping te vermijden. De 
RATP evalueerde de omstandigheden waarin de derde 
rail verwarmd moet worden en hoe het verbruik van de 
verwarmers verminderd kon worden. Daarom imple-
menteerde de RATP een intelligente regelaar langs 
testtrajecten. De verwarmingssturing is gebaseerd op 
werkelijke metingen van weerparameters via één of 
meerdere weerstations, die de temperatuur, windsnel-

heid en regen of sneeuw meten. De verwarmingsappa-
raten worden dus alleen geactiveerd wanneer nodig, 
waardoor het energieverbruik afneemt.

Technische gegevens (voor metrolijn 6)

Investeringskosten (€) €8.500

Energiebesparingen (%) 9%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 25.200 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 2 TCO2

Terugverdientijd (jaar) 4 jaar

VOERTUIGEN
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De tractiestroom van voertui-
gen vertegenwoordigt een groot 
deel van het energieverbruik van 
openbaarvervoermaatschappijen. 
Aangezien de openbaarvervoer-
diensten in de groeiende vraag naar 
mobiliteit moeten voorzien, moet 
de energie-efficiëntie van de vloten 
verhoogd worden, terwijl tegelijk de 
CO2-emissies moeten worden ver-
minderd.

In het kader van het Ticket to 
Kyoto-project werden verschillende 
manieren geanalyseerd om het 
energieverbruik van de voertuigen 
te verlagen en een vlotte werking 
zonder afname van de kwaliteit te 
garanderen. Dit hoofdstuk bevat een 
beschrijving van de technieken die 
partners geïmplementeerd hebben 
om het energieverbruik van hun 
bussen, trams, metro’s en technische 
voertuigen te optimaliseren. 

2. ENERGIE-EFFICIËNTIE IN VOERTUIGEN
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2.1. Eco-driving

Eco-driving en spoorvoertuigen
Bij het ontwerp van oudere spoorvoertuigen is niet 
altijd rekening gehouden met het nodige energiever-
bruik voor het bereiken van hun topsnelheid. Bij een 
korte afstand tussen twee stations, zal een voertuig 
net voor het remmen tot zijn topsnelheid accelereren. 
Dat is verspilling en volkomen inefficiënt. Er moeten 
simulaties gedaan worden om het verbruik van spoor-
voertuigen bij verschillende snelheden te onderzoe-
ken, net als de mogelijke vertragingen op het net die 
eco-driving met zich kan meebrengen. Als de vertra-
gingen acceptabel zijn, kan de stuursoftware van het 
net aangepast worden om bepaalde delen van het net 
in eco-drivingmodus te schakelen. Bestuurders moeten 
opgeleid worden en er moet signalisatie aangebracht 
worden om de bestuurders op de hoogte te brengen 
van nieuwe snelheidslimieten. 

Eco-driving en bussen/technische voertuigen
Bij onaangepast rijgedrag verbruiken bestuurders 
meer brandstof dan nodig, wat tot hogere energiekos-
ten voor het bedrijf leidt. Eco-driving betekent slimmer 
en zuiniger rijden. Hiertoe zijn ingrijpende gedrags-
veranderingen nodig die alleen verkregen kunnen 
worden door mensen op te leiden en hun bewustzijn 
over de voordelen van duurzaam rijden te vergroten. 
Gedragsaanpassing volstaat echter niet, het gebruik van 
een weergave-indicator wordt warm aanbevolen. Deze 
geeft de bestuurders in ‘real-time’ informatie over hun 
rijgedrag en helpt hen bij het verbeteren van hun rijstijl. 
Het bedrijf kan ook de rijstijl van de bestuurders opvol-
gen, net als het brandstofverbruik van elk voertuig. Het 
telematicasysteem kan gemakkelijk verwijderd worden 

en op een ander voertuig geïnstalleerd worden wanneer 
de vloot vervangen wordt.

De volgende stappen moeten gevolgd worden bij het 
implementeren van een eco-drivingsysteem voor bus-
chauffeurs: 

 ¾ Leid een lesgever op binnen het bedrijf of huur een 
professionele lesgever in

 ¾ Stel een opleidingsplan voor de bestuurders op 
(theorie en praktijkoefeningen)

 ¾ Installeer specifieke meetuitrustingen op bepaalde 
voertuigen voor opleidingsdoeleinden

 ¾ Bespreek het eco-drivingprogramma en de 
doelstellingen

 ¾ Peil naar de ervaring van de bestuurder na de 
opleiding

 ¾ Motiveer bestuurders op lange termijn en geef 
feedback over de algemene brandstofbesparing

 ¾ Evalueer de kosten en voordelen van het uitrusten van 
alle bussen met een eco-driving weergave-indicator. 

2.2. Temperatuursturing in voertuigen

In de winter wordt de verwarmingstemperatuur in voer-
tuigen gewoonlijk op een specifieke temperatuur inge-
steld. De temperatuur wordt niet op dynamische wijze 
aangepast aan veranderlijke weersomstandigheden. 
Aangezien reizigers gewoonlijk gekleed zijn op basis 
van de buitentemperatuur, kan overmatige verwarming 
in het voertuig een bron van ongemak zijn, vooral op 
piekmomenten. Het doel van een temperatuursturing is 
het verlagen van de temperatuur in de voertuigen en het 
verlagen van het energieverbruik. Deze actie is van toe-
passing op materieel met een verwarmingssysteem met 
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een verwarmingssturing om de temperatuur aan te pas-
sen. Er moet een haalbaarheidsstudie gedaan worden 
om eventuele moeilijkheden voor de operator (instellin-
gen, onderhoud) en reizigers (comfort) vast te stellen. De 
juiste temperatuur moet ingesteld worden om basis van 
de regels voor thermisch comfort en de mogelijkheden 
van de uitrusting. Deze maatregel is een fantastische 
mogelijkheid om alle uitrustingen te onderzoeken en 
gelijktijdig defecte temperatuursensors te vervangen. 

2.3. Metrorijtuigen loskoppelen

Op veel vervoernetten worden metrorijtuigen aan elkaar 
gekoppeld om een voldoende capaciteit aan te bieden, 
vooral op piekmomenten. Indien mogelijk kan het los-
koppelen van metrorijtuigen op specifieke momenten 
of dagen tot aanzienlijke energiebesparingen leiden. 
Zo worden minder voertuigen gebruikt, waardoor het 
gebruik van de tractiestroom afneemt. Dit is alleen 
mogelijk bij oudere netten, aangezien nieuwe metro-
systemen vaak 1-delig zijn, zodat reizigers zich snel door 
het voertuig kunnen verplaatsen. 

U moet de volgende stappen ondernemen bij het imple-
menteren van het project: 

 ¾ Het aantal reizigers tijdens de daluren en weekends 
onderzoeken

 ¾ Bijeenkomsten organiseren met alle afdelingen die 
betrokken zijn bij het planningsproces

 ¾ Het aantal personeelsleden inschatten dat nodig is 
voor de extra rangeerwerkzaamheden

 ¾ De uurroosters en de voertuigplanning aanpassen
 ¾ Het energieverbruik voor en na het uitvoeren van de 
actie bewaken

2.4. Remenergie terugwinnen

Terugwinningstechnologieën voor remenergie zijn 
recentelijk een nieuwe markt geworden voor de open-
bare vervoersector en de industrie heeft geïnvesteerd 
in onderzoek en ontwikkeling in dit veld. Verschillende 
technologieën concurreren met elkaar voor dezelfde 
sector, zonder dat er duidelijk een toonaangevende 
technologie is. Elke technologie heeft voor- en nadelen, 
afhankelijk van elk geval. 

De partners van het T2K-project hebben grondig onder-
zoek gedaan naar terugwinningstechnologieën voor 
remenergie. Drie van de T2K-partners hebben gelijktij-
dig systemen in hun net geïmplementeerd. Deze geza-
menlijke benadering is uniek in de wereld en heeft hen 
heel wat expertise opgeleverd in dit veld. Het blijkt dat 
het investeren van personeel en financiële middelen in 
dit concept de moeite waard is, aangezien hiermee de 
energie-efficiëntie van stedelijke spoornetten aanzienlijk 
verbeterd kan worden. 

Concept
Spoorvoertuigen worden aangedreven door elektrische 
motors die gevoed worden door onderstations die langs 
de sporen geplaatst worden. De elektriciteit wordt via 
een bovenleiding door de stroomafnemer doorgegeven 
in geval van een tram, en door een derde rail langs het 
spoor in geval van een metro. De modernste spoorvoer-
tuigen kunnen elektrisch remmen met regeneratieve 
remtechnieken. In dat geval kan de elektrische motor als 
generator werken en de kinetische energie van het voer-
tuig terugwinnen en omzetten in elektriciteit. In deze 
voertuigen kan een klein deel van deze kinetische ener-
gie hergebruikt worden om uitrustingen van voertuigen 
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(verwarmings- en koelapparatuur, displays, enz.) aan te 
drijven. De resterende energie kan teruggestuurd wor-
den naar het net en dus alleen teruggewonnen worden 
wanneer een voertuig in de buurt geaccelereerd wordt. 
In dit geval maakt het accelererende voertuig gebruik 
van deze energieoverdracht. Indien dat niet het geval 
is stijgt de netspanning door de extra energie en moet 
deze extra energie aan remweerstanden afgegeven 
worden. Dit principe wordt geïllustreerd in de boven-
staande afbeelding.

Deze energieoverdracht tussen voertuigen is afhankelijk 
van parameters zoals de verkeersdichtheid, afstanden 
tussen stations of hellingen. In een metronet bedragen 
deze overdrachten gewoonlijk 20-30% van het totale 
verbruik. 

In veel situaties kan de energie niet teruggewonnen 
worden op het net omdat er geen voertuig accele-
reert op het moment dat een ander voertuig remt. Om 
deze energieverliezen te vermijden en het algemene 
energieverbruik te verlagen, zijn talrijke toepassingen 
ontwikkeld. 

Toepassingen
De terugwinningstoepassingen van remenergie kunnen 
ingedeeld worden in drie groepen:

 ¾ Mobiele opslagtoepassingen
 ¾ Vaste opslagtoepassingen
 ¾ Vaste ‘back to the grid’-toepassingen”.

Mobiele opslagtoepassingen
Mobiele opslagtoepassingen bestaan uit boordsyste-
men voor energieopslag (ESS), die zich gewoonlijk op 
het dak van het voertuig bevinden. Elk systeem werkt 
zelfstandig. Wanneer de teruggewonnen energie niet 
gebruikt kan worden door een ander voertuig in de 
buurt, wordt de energie direct naar het opslagsysteem 
in het voertuig gestuurd. De opgeslagen energie wordt 

STATION STATION

STATION STATION

Remmen

Versnellen

STATION STATION

Terugvoedend
onderstation

STATION STATION

STATION STATION

Vast 
systeem

STATION STATION

STATION STATION

Remmen
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STATION STATION
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Afb. 34 – Concept van regeneratief remmen op een spoornet

Afb. 35 – Concept van een mobiel energieterugwinningssysteem op 
een voertuig
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”De samenwerking 
tussen de MIVB en de 
Vrije Universiteit Brussel 
illustreert perfect hoe 
onderzoek kan leiden tot 
innovatieve investeringen 
zoals het project  
rond het terugwinnen 
van de remenergie  
van de metro.”
Prof. Dr. Ir. Joeri Van Mierlo 
VUB, Brussel

Afb. 36 – Concept van een vast energieterugwinningssysteem langs 
de sporen

Afb. 37 – Concept van een terugvoedend ontderstation (inverter) dat 
de teruggewonnen elektriciteit naar het net terugstuurt

dan gebruikt om het voertuig aan te drijven wanneer het 
accelereert of om energie aan de uitrustingen te leveren 
(verwarming, koeling, verlichting, enz.).

Vaste opslagtoepassingen
Vaste opslagtoepassingen (langs de kant van de weg) 
bestaan uit één of meerdere energieopslagsystemen 
langs de sporen. Ze kunnen de energie van een rem-
mend voertuig terugwinnen en een accelererend voer-
tuig aandrijven.

Vaste ‘back to the grid’-toepassingen
Het belangrijkste verschil met de vorige toepassingen is 
dat ‘back to the grid’-toepassingen de teruggewonnen 
energie niet opslaan. In plaats daarvan sturen ze deze 
naar het hoofdelektriciteitsnet voor gebruik door andere 
klanten of om deze aan energieleveranciers te verkopen.
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Tab. 8 – Vergelijking van terugwinningstoepassingen van remenergie voor stedelijke spoorvoertuigen

Vergelijking tussen toepassingen
Elke toepassing heeft voor- en nadelen. Deze staan 
samengevat in de bovenstaande tabel. 

Technologieën
De voorheen beschreven toepassingen zijn gebaseerd 
op verschillende technologieën: 

 ¾ Een accu slaat energie op door een elektrochemische 
reactie. Accu’s zijn verkrijgbaar in veel verschillende 
formaten en stroomsterktes.

 ¾ Een ultracondensator is een elektronisch opslagme-
dium waar energie in wordt opgeslagen als een con-
centratie van elektronen op het oppervlak van een 
materiaal. Er vinden geen chemische reacties plaats. Ze 
overbruggen de kloof tussen conventionele condensa-
tors en accu’s en kunnen minimaal 10 keer meer stroom 
leveren dan de meeste accu’s van hetzelfde formaat.

 ¾ Een vliegwiel is een roterend wiel dat rond een as 
draait en gebruikt wordt voor het mechanisch opslaan 
van energie in de vorm van kinetische energie. Het 

MOBIELE  
OPSLAG- 

SYSTEMEN

VASTE  
OPSLAG- 

SYSTEMEN

TERUG- 
VOEDENDE  

ONDERSTATIONS

Bovenleiding- of derderailverliezen worden verminderd. Ò

Hoge efficiëntie door lagere transformatie- en opslagverliezen. Ò

Teruggewonnen remenergie kan voor om het even welke 
uitrusting (verlichting, roltrappen enz.) worden gebruikt. Ò

Voertuigen kunnen op korte stukken zonder bovenleidingen/ 
derde rail rijden. Ò

De systemen kunnen worden geïnstalleerd zonder dat de 
voertuigen hoeven te worden gewijzigd. Ò Ò

Minder strenge veiligheidseisen aangezien niet aan boord van 
het voertuig. Ò Ò

De opwarming van tunnels en stations kan worden vermeden 
door de door de remweerstanden geproduceerde warmte te 
verminderen.

Ò Ò Ò

Mogelijkheid tot voltagestabilisatie en piekbewaking. Ò Ò
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vliegwiel accelereert een rotor tot een bijzonder hoge 
snelheid en de energie wordt in het systeem opgesla-
gen als rotatie-energie. Vliegwielen kunnen gebruikt 
worden om hoge pieken te produceren. 

 ¾ In de meeste traditionele onderstations kan de ener-
gie slechts in één richting stromen. Een terugvoedend 
onderstation maakt gebruik van een omvormer waar-
mee de energie in beide richtingen kan stromen. In 
tegenstelling tot bij de opslagtechnologieën die hier-
boven beschreven staan, wordt de teruggewonnen 
remenergie niet opgeslagen, maar teruggestuurd 
naar het elektriciteitsnet. 

De verschillende opslagtechnologieën werken op 
verschillende wijze wat betreft vermogen en energie-
dichtheid. Ultracondensators hebben een relatief lage 
energiedichtheid, maar een hoge stroomdichtheid 
(snelle elektrische respons), terwijl accu’s een hoge ener-
giedichtheid hebben, maar een lage stroomdichtheid 
(trage elektrische respons). Vliegwielen hebben ook een 
relatief hoge stroomdichtheid.

Implementatie
Zowel mobiele als vaste systemen zijn gericht op het 
verminderen van het algemene verbruik van metro- en 
lightrailnetten. Er is nog maar een beperkt aantal syste-
men geïmplementeerd in de openbare vervoersector 
wereldwijd. De meeste systemen bevinden zich nog in 
prototypefase, waardoor het moeilijk is voor operato-
ren in de vervoersector om investeringsbeslissingen te 
nemen, door het gebrek aan ervaring en feedback en 
onzekerheid over de terugverdientijd en levenscyclus. 
De kosten zullen mogelijk afnemen naarmate de markt 
uitbreidt, naar aanleiding van technologische verbete-
ringen en een daling in materiaalkosten.

Heel het Ticket to Kyoto-project lang hebben de part-
ners aangetoond dat het niet gemakkelijk is om tech-
nologieën te vergelijken, waarschijnlijke prestaties te 
beoordelen en de optimale technologische oplossing 
te bepalen. Het vinden van de meest geschikte techno-
logie en het kiezen van de juiste implementatie vereisen 
een holistische benadering, waarbij veel parameters in 
overweging genomen moeten worden.

Eén kernelement bij het onderzoeken van terugwin-
ningstechnologieën voor remenergie zijn simulaties. Een 
uitgebreide analyse van het net en een duidelijke evalu-
atie van mogelijke voordelen worden geadviseerd. De 
meeste leveranciers zullen hun diensten en ervaring in 
dit veld aanbieden. Zij kunnen de resultaten echter beïn-
vloeden omdat ze hun eigen apparaten willen verkopen, 
die mogelijk niet altijd optimaal zijn. Andere bedrijven 
zijn ook bezig met het ontwikkelen van simulatietools 
voor dit doeleinde. Deze zullen mogelijk tot een neu-
traler oordeel leiden. 
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Afb. 38 – Vergelijking van opslagtechnologieën
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Factoren  
Een operator die wilt investeren in een terugwinnings-
systeem voor remenergie moet ten minste rekening 
houden met de volgende factoren, aangezien ze direct 
invloed hebben op de energiebesparingen en de manier 
waarop systemen geïmplementeerd kunnen worden. 

Net 
 ¾ Eigenaar van het elektriciteitsnet
 ¾ Configuratie van het elektriciteitsnet
 ¾ Verkeersintensiteit
 ¾ Lijntopologie
 ¾ Type voertuigen
 ¾ Weer en temperatuur.

Implementatie 
 ¾ Keuze van de locatie
 ¾ Aantal systemen
 ¾ Systeemformaat en -gewicht
 ¾ Koel- en ventilatievereisten
 ¾ Weer- en temperatuureffecten.

Milieu 
 ¾ Gebruik van schadelijke materialen
 ¾ Lawaai en trillingen
 ¾ Elektromagnetische interferentie.

Financieel 
 ¾ Investeringskosten
 ¾ Levensduur
 ¾ Levenscycluskosten (onderhoud en vervanging)
 ¾ Terugverdientijd.

“Het energieverbruik 
van onze trams is 
met meer dan 5% 
gedaald dankzij onze 
investeringen in de 
terugwinning van 
remenergie in het  
T2K-project.”
Kai-Uwe Steinbrecher 
Technisch directeur, moBiel, Bielefeld 
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ECO-DRIVING OP HET BRUSSELSE METRONET (MIVB)

OPTIMALISEREN VAN DE BEDRIJFSVLOOT IN MANCHESTER (TFGM)

Het MIVB eco-driving-project bestond in het beperken 
van de maximale toegestane snelheid van metrovoer-
tuigen tot 60 km/u in plaats van 72 km/u en 50 km/u in 
plaats van 60 km/u wanneer de eco-driving-signalisa-

TfGM heeft talrijke stappen ondernomen om het ener-
gieverbruik en de CO2-emissie van zijn vloot van onge-
veer 150 technische voertuigen te verminderen. Deze 
vloot wordt gebruikt door personeel dat instaat voor de 
infrastructuur van het vervoernet. TfGM heeft verschil-
lende acties geïmplementeerd om het gebruik van de 
vloot te optimaliseren. De aankoop van software voor 
opvolging van de voertuigen en bewaking van hun ver-
bruik heeft geleid tot een brandstofkostenbesparing 
van 15%, zonder opleiding, maar alleen met sensibilise-
ringscampagnes. Het telematicasysteem bevindt zich in 
een logger in de voertuigen. Zo kan het vlootteam de 
brandstof- en rijgegevens onmiddellijk raadplegen. Dit 
systeem werd gebruikt om te bepalen welke voertuigen 

tie actief is. De lagere snelheid wordt gedeactiveerd 
wanneer vertragingen op het metronet vastgesteld 
worden, zodat de bestuurders de vertraging kunnen 
wegwerken door sneller te rijden. De MIVB heeft een 
energiedaling van 12% vastgesteld voor de nodige 
tractiestroom (11,5 GWh) en een bijbehorende kos-
tenbesparing van ongeveer €1.000.000 per jaar. In het 
kader van het project werd 
de stiptheid van de metro 
verbeterd en kregen de 
bestuurders ondersteu-
ning. Zij ervaren nu minder 
stress omdat ze vertragin-
gen kunnen wegwerken 
wanneer de eco-driving-
modus gedeactiveerd is. 

het meest inefficiënt en verontreinigend waren en hoe 
frequent voertuigen gebruikt werden. Er werd beslist om 
bepaalde voertuigen, met de hoogste kosten en emissie, 
op basis van de beschikbare gegevens, af te danken. 

Technische gegevens

Investeringskosten
€35.000 voor de opleiding 
€30.000 voor netmetingen

Personeel
50 werkdagen + 1 uur  
opleiding per bestuurder

Energiebesparingen (%) 12%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 11.500.000 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 3.060 TCO2 

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €934.000

Terugverdientijd (jaar) Minder dan een jaar

Technische gegevens

Investeringskosten €14.000

Jaarlijkse softwarekosten €7.400

Brandstofkostenbesparingen (%) 15%

Jaarlijkse onderhoudkostenbesparingen (%) 5%

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 40 TCO2 

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €11.800

Terugverdientijd (jaar) 3 jaar

QUICK WINSCOMMUNICATIONVOERTUIGEN
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ECO-DRIVING OP HET BRUSSELSE BUSNET (MIVB)

De MIVB implementeerde een eco-drivingprogramma 
voor zijn busvloot. Bussen werden uitgerust met een 
weergave-indicator, die de chauffeurs ‘real-time’ infor-
matie geeft over hun rijgedrag en hen helpt bij het 
verbeteren van hun rijstijl. Dankzij de visuele en geluids-
signalen kunnen de bestuurders zich blijven concentre-
ren op snelheid, te hoog toerental, plotse acceleratie, 
plots remmen en overmatig stationair draaien. Dat leidt 
tot een drastische daling van abnormaal rijgedrag voor 
elke chauffeur, wat dan weer aanleiding geeft tot een 
lager brandstofverbruik, een toename van de efficiën-
tie van de bestuurders, een hoger reizigerscomfort, 
minder slijtage van onderdelen en een lagere CO2-
uitstoot. Alle gebeurtenissen met betrekking tot het 
voertuig en de bestuurder worden opgeslagen in de 
boordcomputer en naar een gehoste server gestuurd 
via het GPRS-netwerk. Een internetapplicatie biedt toe-
gang tot gegevens over het voertuig en de bestuurder, 
voor analysedoeleinden. Tijdens de proeffase slaagde 
de MIVB erin het verbruik van de busvloot te vermin-

Afb.39 – Mix Insight-webapplicatie voor het analyseren van het 
gedrag van de bestuurder (Mix Telematics)

deren met 5%. Dit zou kunnen resulteren in brandstof-
besparingen van om en bij de €750.000 voor de hele 
vloot. Op basis van deze eerste resultaten, bedraagt de 
terugverdientijd van een investering in eco-drivinguit-
rusting en -opleiding ongeveer twee jaar.

LOSKOPPELEN VAN METRORIJTUIGEN TIJDENS HET WEEKEND IN ROTTERDAM (RET)

De RET onderzocht het aantal reizigers om te beoordelen 
of de metrolengte tijdens bepaalde momenten van de 
week verminderd kon worden. Dat leidde tot de conclu-
sies dat het onmogelijk was om metrorijtuigen tijdens de 
week los te koppelen, omdat één stel tot een gebrekkige 
capaciteit zou leiden. In het weekend worden de metro-
lijnen veel minder frequent gebruikt en het gebruik van 
één stel leek dus aanvaardbaar voor de meeste lijnen. 
Dan werd nagedacht over hoe de veranderingen de 
bestaande uurroosters en rangeerwerkzaamheden zou-

den beïnvloeden. Aangezien het onmogelijk is om de 
voertuigen in de loop van de dag los te koppelen, moeten 
er kortere metro’s beschikbaar zijn vanaf het begin van 
de dienstverlening op zaterdagochtend. Dit leidde tot 
extra rangeeractiviteit op vrijdagavond en zondagavond. 
De daling in termen van kWh werd geschat op 5.600.000 
kWh met financiële besparingen van ongeveer €650.000. 
Er was extra personeel nodig voor het loskoppelen, aan-
sluiten, wisselen en verrijden van de metro’s naar verschil-
lende locaties (minimaal drie VTE). 

QUICK WINSCOMMUNICATIONVOERTUIGEN
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VERLAGEN VAN HET TEMPERATUURINSTELPUNT IN REGIONALE TREINEN IN PARIJS (RATP)

De RATP heeft een uitgebreid regionaal spoornet 
(RER) met drie soorten regionale treinen. De tempe-
ratuur was oorspronkelijk ingesteld op 18°C tijdens de 
winter in alle voertuigen. In het kader van het project 
werd de ingestelde temperatuur verlaagd van 18°C 
naar 15°C. Er werden metingen gedaan tijdens het 
gebruik om de potentiële energiebesparingen voor 
elk model rollend materieel te bepalen. De energiebe-
sparingen varieerden van 6% tot 32%. De energiebe-
sparingen bedroegen jaarlijks gemiddeld 40.000 kWh 
per treinonderdeel en de eruit resulterende broeikas-
gassenuitstoot kon verlaagd worden met 1,7 ton CO2 
per voertuig. 

Dat resulteerde in een jaarlijkse kostenbesparing van 
€2.400 per treinonderdeel. Er werkten vier personen een 
hele maand lang aan de aanpassing van alle voertuigen. 

Technische gegevens

Investeringskosten Geen

Personeel 1 dag/voertuig

Energiebesparingen (%)
5 tot 30%, afhankelijk  
van het voertuig

Jaarlijkse Energiebesparingen (kWh) 40.000 kWh/voertuig

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 1,7 TCO2 /voertuig

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €2.400/voertuig

Terugverdientijd (jaar) Minder dan een jaar

ECO-DRIVING OP HET BUSNET IN BIELEFELD (MOBIEL)

MoBiel organiseerde een opleiding van één dag voor 
zijn 300 buschauffeurs. De opleiding bestond uit een 
theoretische sessie voor vijf of zes chauffeurs, waarbij 
uitleg gegeven werd over de belangrijkste punten voor 
het verminderen van het brandstofverbruik. De oplei-
ding omvatte ook een praktische sessie, waarbij een bus 
uitgerust werd met een eco-driving weergave-indica-
tor. Dankzij dit eco-drivingprogramma kon moBiel zijn 

Technische gegevens

Investeringskosten €1.800 per opleiding

Brandstofbesparingen (%) 10%

Jaarlijkse brandstofbesparingen (liter) 250.000 liter

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 660 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €3.500 per bus

Terugverdientijd (jaar) Minder dan een jaar

brandstofverbruik met 10% (252.000 liter) verminderen, 
wat resulteerde in een kostenbesparing van €3.500 per 
bus per jaar. 

QUICK WINSCOMMUNICATIONVOERTUIGEN
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TERUGWINNEN VAN REMENERGIE OP HET BIELEFELD-LIGHTRAILNET (MOBIEL)

MoBiel wilde investeren in een terugwinningssysteem voor remenergie 
om het energieverbruik van zijn lightrailnet te verminderen. De eerste 
stap was een netstudie door een extern consultancybureau, om een 
overzicht te krijgen van de mogelijke besparingen en om potentiële 
locaties te identificeren voor de implementatie van terugwinningssys-
temen. Tijdens een tweede fase investeerde moBiel in een opslagsys-
teem en een omvormer en schreef het een Europese aanbesteding uit. 
MoBiel opteerde voor een vliegwiel en twee omvormers. Het vliegwiel 
bevindt zich aan het uiteinde van één lijn maar deze lijn zal in de toe-
komst met 1,5 km worden verlengd. Door het gewicht (10 ton) moest de 
grond onder het onderstation worden verdicht. Het systeem maakt veel 
lawaai (96dB(A)) waardoor er voor het personeel niets anders opzit dan 
in de buurt van de uitrusting gehoorbescherming te dragen. Tijdens de 
installatie deden zich tijdens het remmen enkele problemen voor met 
de verschillende types voertuigen, maar deze konden opgelost worden. 
De resultaten van het vliegwiel lagen boven de verwachtingen van de 
netstudie. 

MoBiel investeerde ook in twee omvormers op twee verschillende 
tramlijnen. De omvormers zijn minder zwaar en maken minder lawaai. 
De resultaten van beide systemen zijn in overeenstemming met de 
verwachtingen en de systemen worden momenteel gefinetuned om 
de energiebesparingen te optimaliseren. Er zal in de nabije toekomst 
een derde omvormer worden aangekocht.

Technische gegevens

Investeringskosten €825.000

Energiebesparingen (%) 6%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 900.000 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 470 TCO2 

Terugverdientijd (jaar) Maximaal 10 jaar (5 jaar met T2K-financiering)

VOERTUIGEN
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TERUGWINNEN VAN REMENERGIE OP HET BRUSSELSE METRONET (MIVB)

De MIVB bestudeert al sinds 2004 terugwinningstech-
nologieën voor remenergie. En besloot een algemene 
strategie te volgen. Onderzoeksprojecten met lokale 
universiteiten leidden tot interessante resultaten betref-
fende de implementatie van op ultracondensator geba-
seerde technologieën, met name voor het metronet. Er 
werd een eerste versie van een simulatietool getest voor 
het berekenen van de energiestroom tussen de voer-
tuigen en de mogelijke energiebesparingen. Dit werd 
uitgediept tijdens het Ticket to Kyoto-project en leidde 
tot de ontwikkeling van een krachtige tool om verschil-
lende soorten uitrustingen voor de terugwinning van 
remenergie te beoordelen. 

Parallel daarmee werd een analyse met meerdere crite-
ria uitgevoerd om na te gaan welke technologie het best 
bij de behoeften van de MIVB aansloot. De MIVB heeft 
een eigen hoogspanningsnet, waardoor omvormers de 
meest kostenefficiënte oplossing lijken te zijn. Er werd 
een Europese aanbesteding uitgeschreven en drie leve-
ranciers werd gevraagd om hun systeem gedurende 
enkele weken op het net te testen om hun efficiëntie en 
besparingen te vergelijken. Deze empirische benadering 
leidde tot nuttige inzichten in de manier waarop reme-
nergie teruggewonnen kan worden met omvormers. Het 
beste systeem wordt nu geleidelijk aan geïnstalleerd op 
het volledige metronet.

Technische gegevens  
 (extrapolatie voor installatie op lijnen 2 en 6)

Investeringskosten €1.800.000

Energiebesparingen (%) 9%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh) 3.400.000 kWh

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 568 TCO2 

Terugverdientijd (jaar) 5 jaar

VOERTUIGEN

104



3
VERBETEREN  

& INVESTEREN

TERUGWINNEN VAN REMENERGIE OP HET ROTTERDAMSE METRONET (RET)

De RET vond de terugwinning van remenergie een gewel-
dige mogelijkheid om de energie die het metrosysteem 
gebruikt, terug te dringen. Het bedrijf had al ervaring 
met terugwinningstechnologieën voor remenergie. Er is 
nu een opslagsysteem op basis van ultracondensators 
geïmplementeerd langs het tramnet, maar de resultaten 
lagen onder de verwachtingen. De installatie was ook bij-
zonder luidruchtig en werd in een container ingebouwd. 
De RET heeft ook zijn twijfels bij vliegwielen. Eerder heeft 
het een aantal problemen ervaren met een vliegwiel op 
een tram: het vliegwiel kwam los tijdens een testsituatie. 
Het bedrijf heeft verschillende technieken beoordeeld. 
Daarbij is rekening gehouden met de geschiedenis met 
andere terugwinningssystemen voor remenergie, inves-

teringen en operationele kosten, benodigde ruimte en 
de risico’s van elke technologie. Een terugvoedstation 
werd beschouwd als de beste optie voor het metronet 
in Rotterdam. Daarom besloot de RET te investeren in 
twee omvormers, waarvoor geen opslagruimte nodig is 
en waarvan de energie direct gebruikt kan worden op het 
10 kV-net. Om de beste locatie voor deze omvormers op 
het net te bepalen, werd een netsimulatie gedaan met 
verschillende uurroosters. Dit leidde tot de aanbeveling 
om ze op twee verschillende lijnen te plaatsen. Er werd 
een Europese aanbesteding uitgeschreven en er werd 
één bedrijf geselecteerd. De beslissing van de RET om 
nieuwe bestellingen te plaatsen, zal afhankelijk zijn van 
het succes van deze twee terugvoedstations. 

VOERTUIGEN
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Energieverbruik en de aanverwante broeikasgassen-
uitstoot in de lucht zijn een grote uitdaging geworden. 
In 2011 was elektriciteit geproduceerd op basis van 
duurzame bronnen goed voor ongeveer 20% van het 
totale elektriciteitsverbruik in Europa (Eurostat, 2012). Nu 
worden nieuwe technologieën ontwikkeld en verbeterd 
om de productie van energie op basis van duurzame 
bronnen veilig te stellen. Het gebruik van duurzame 
energie moet gestimuleerd worden in de openbaarver-
voersector om de milieu-impact van de dienstverlening 
te minimaliseren. Nieuwe vervoerinfrastructuren bieden 
geweldige mogelijkheden om in duurzame energie-
bronnen te investeren: energieproductiecentra kunnen 
vanaf het begin van het project ontworpen worden en 
gemakkelijk geïntegreerd worden in grote gebouwen 
(zie ook het hoofdstuk Ecodesign). 

Er zijn in het kader van het Ticket to Kyoto-project ver-
schillende investeringen gedaan in duurzamere ener-
gieproductiesystemen, om hun gebruik in het openbaar 
vervoer te evalueren: geothermische energie, wind-
energie, waterkracht en brandstofcellen. Dankzij deze 
investeringen konden partners best practices uitwisselen 
en hun kennis verbeteren van technologieën die nooit 
eerder geïmplementeerd waren door openbaarvervoer-
bedrijven.

3. ENERGIEPRODUCTIE-SYSTEMEN
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3.1. Geothermische energie

Geothermische energie is energie die in de vorm van 
warmte in de grond opgeslagen zit. Het is een oneindige 
hernieuwbare energiebron die gebruikt kan worden voor 
het opwarmen van gebouwen. De bekendste techniek 
is een warmtepomp waarmee warmte uit de stenen in 
de aarde of uit ondergronds warm water gehaald wordt. 

In de natuurkunde wordt warmte overgedragen van de 
warmste locatie naar de koudste locatie. Een warmte-
pomp keert dit proces om, op dezelfde manier als een 
koelkast. Het proces bestaat uit vier stappen: 

 ¾ Een bijzonder vluchtige vloeistof, met een lage druk 
en temperatuur, komt in contact met een iets war-
mere omgeving (zoals de ondergrond), absorbeert de 
warmte en verdampt

 ¾ Het lagedrukgas stroomt door een compressor, waar-
door een gas met een hoge druk en temperatuur ont-
staat

 ¾ Dit gas stroomt door een reeks verwarmingsbuizen, 
waar de warmte wordt verspreidt

 ¾ Bij het verspreiden van zijn warmte, verandert het gas 
in een vloeistof, die uitzet en opnieuw vloeibaar wordt 
bij een lage druk en temperatuur.

3.2. Windenergie

Een windturbine zet de kinetische windenergie om in 
mechanische energie, waarbij elektriciteit geprodu-
ceerd wordt. De turbine moet in de richting van de wind 
wijzen, zodat de schoepen een cirkelvormige beweging 
maken onder invloed van de kinetische windenergie. 
De schoepen zijn aangesloten op een rotor, die op zijn 
beurt een generator laat draaien die zich op dezelfde as 
bevindt. Er wordt ook een tandwielkast gebruikt om de 
draaisnelheid te verhogen en daarmee dus de efficiëntie 
van het systeem. 

Windturbines hebben specifieke windomstandigheden 
nodig om correct te werken. Onder een windsnelheid 

warm
water

koud
water

Afb. 41 – Illustratie van het gebruik van geothermie voor verwarming

Damp
onder hoge druk en

op hoge temperatuur

Compressor
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Vloeistof
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onder lage druk en 
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op lage temperatuur

Afb. 40 – Thermodynamisch werkingsprincipe van een warmtepomp
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van 3,5 m/s, is de opbrengst negatief; in dat geval wor-
den windturbines uitgeschakeld om nodeloos verbruik te 
voorkomen. Wanneer de snelheid hoger is dan 13,5 m/s, 
moeten windturbines uitgeschakeld worden om schade 
voor de omgeving te voorkomen. Lokale klimaat- en mili-
euomstandigheden hebben een sterke impact op de 
winstgevendheid van het systeem en moeten nauwgezet 
bestudeerd worden. Het aanbevolen minimum is 5 m/s. 

Het is een hele uitdaging om windturbines in een stads-
omgeving te installeren, waar de gemiddelde windsnel-
heid veel lager is dan in open gebieden op het platteland 
of in de buurt van de kust. Windturbineprojecten krijgen 
vaak te maken met felle protesten van de betrokken 
buurtbewoners die zich zorgen maken over het lawaai en 
bang zijn dat ze het landschap zullen ontsieren. Ondanks 
deze obstakels werden al met succes windturbines geïn-
stalleerd in bepaalde steden, waar ze een potentiële 
oplossing vormen voor openbare gebouwen die zich 
op enige afstand van andere gebouwen bevinden. 

3.3. Zonne-energie

Zonnestralen zijn een oneindige bron van warmte 
en licht. De bekendste technologieën op basis van 
zonne-energie zijn thermische systemen voor het 
verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik en foto-
voltaïsche zonnepanelen voor het produceren van elek-
triciteit. Fotovoltaïsche of thermische systemen moeten 
geplaatst worden op locaties waar de zonnestralen deze 
zo efficiënt mogelijk kunnen bereiken. 

Thermische systemen
Thermische systemen zetten zonlicht om in warmte. 
Zonne-energie wordt doorgegeven aan een vloeistof, 
die de warmte naar de warmtewisselaar brengt via pom-
pen met een minimaal warmteverlies. Dan geeft de 
wisselaar de warmte door aan het reservoir met warm 
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Afb. 42 – Principe thermische zonne-installatie
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water voor huishoudelijk gebruik. In de zomer verwarmt 
de boiler het water tot een comfortabele temperatuur. 
Thermische zonne-installaties zijn gebaseerd op bewe-
zen technologieën en kunnen op eenvoudige en kos-
tenefficiënte wijze geïnstalleerd worden. In vergelijking 
met fotovoltaïsche systemen zijn thermische zonne-in-
stallaties goedkoper en ze hebben bovendien een lager 
energieverbruik. 

Fotovoltaïsche systemen
Fotovoltaïsche systemen zetten zonlicht om in elek-
triciteit. Fotovoltaïsche technologie is gebaseerd op 
siliconencellen op waterbasis. Zonne-energie wordt 
omgevormd tot gelijkstroom (DC). Indien nodig kan het 
fotovoltaïsche systeem aangesloten worden op het elek-
triciteitsnet om elektriciteit te exporteren (op het net 
aangesloten systeem). Het belangrijkste voordeel van 
een fotovoltaïsch systeem is dat het energie produceert 
op basis van duurzame bronnen, zonder CO2-emissie 
en lawaai. Er is geen intens zonlicht nodig voor een cor-
recte werking van het systeem. Een kleine hoeveelheid 
zonlicht volstaat om energie te produceren. Dit systeem 
vraagt relatief weinig onderhoud en heeft een levens-
duur van 15 tot 30 jaar. De belangrijkste nadelen zijn de 
investering en de behoefte aan een groot onbescha-
duwd oppervlak. 

3.4. Waterkracht

Waterkracht kan worden opgevangen wanneer water 
van een hoger naar een lager niveau stroomt. Dit is bij-
voorbeeld zo wanneer water van een helling stroomt, 
een rivier over een waterval of kunstmatige dam stroomt 
of wanneer een reservoir water teruggeeft aan de rivier. 

Waterkrachtgenerator

Afb. 43 – Principe van een waterkrachtcentrale

De verticale waterstroom is essentieel voor de productie 
van waterkracht. Snelstromend water op zich bevat niet 
voldoende energie om stroom op te wekken, behalve 
op zeer grote schaal, zoals bij zeestromen. 

3.5. Brandstofcel

Een brandstofcel is een inrichting die elektriciteit 
opwekt door een chemische reactie waarbij een brand-
stof, meestal waterstof, wordt gecombineerd met zuur-
stof. Tijdens deze reactie worden elektronen van het 
waterstof vrijgegeven in een brandstofcel door een 
katalysator, en wordt energie gewonnen uit de chemi-
sche reactie tijdens de binding van waterstof en zuurstof. 
Dit levert een bron van elektrische stroom. De uitstoot 
van waterstofcellen bestaat alleen uit water, waardoor 
de CO2-emissie aanzienlijk afneemt. Brandstofcellen 
worden gebruikt in de ruimtevaart en steeds meer in 
vervoer over land en kunnen ingezet worden op alle 
plaatsen waar elektriciteit nodig is. 
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“Als openbaarvervoersautoriteit in de regio Rotterdam zijn we 
trots op RET’s betrokkenheid bij de gemeenschap. Uit het Ticket 
to Kyoto-project is gebleken wat je kunt bereiken als je verder 
kijkt dan je eigen bedrijf. Door de opmerkelijke samenwerking en 
het uitwisselen van kennis in dit project is men erin geslaagd het 
openbaar vervoer duurzamer te maken. Dit zal de luchtkwaliteit in 
de gemeentes in onze regio ten goede komen.”
Eric Bavelaar 
Hoofd Openbaar vervoer, Stadsregio Rotterdam 

Brandstofcellen kunnen ingedeeld worden in hoge-
temperatuurbrandstofcellen die werken bij temperatu-
ren van boven 200°C en lagetemperatuurbrandstofcellen 
die werken bij temperaturen onder 200°C. Hogetempe-
ratuurbrandstofcellen hebben een kortere opstarttijd en 
een snelle elektrische respons, maar vragen een dure 
platinakatalysator. Het verschil in uiterlijk en prestaties 
van hogetemperatuur- of lagetemperatuurbrandstofcel-
len helpt bij het kiezen van de juiste cel voor een speci-
fieke applicatie.

Er zijn een aantal potentiële toepassingen in de openbare 
vervoersector waarin brandstofcellen nuttig kunnen zijn: 

 ¾ Stand-byvermogen: er worden vaak dieselgenera-
tors gebruikt voor bepaalde back-uptoepassingen. 
Het is interessant om brandstofcellen te gebruiken 

voor de on-site productie in piekvereffeningsmodus 
(bijv. om importeren vanaf het net tijdens piekperio-
des te vermijden).

 ¾ Uninterruptible power systems (UPS): een UPS is 
een stroombron met een accu om de stroomtoevoer 
te behouden bij een eventuele stroomonderbre-
king. In een aantal potentiële toepassingen kunnen 
brandstofcellen bijvoorbeeld energie aan datacentra 
leveren.

 ¾ Warmtekrachtkoppeling: gebouwen van open-
baarvervoerbedrijven, zoals werkplaatsen, kantoren, 
stations en overstapstations vragen om aanzienlijke 
verwarming, koeling en elektriciteit. Sites met een 
basisvoorziening aan warmte en elektriciteit voor een 
volledig jaar zijn ook ideale kandidaten voor een klein-
schalige wkk-brandstofcel. 
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WARMTE-KOUDE OPSLAG IN EEN ROTTERDAMSE TRAMREMISE (RET)

Tijdens de ontwerpfase van de nieuwe Beverwaard-
tramremise onderzocht de RET de implementatie van een 
systeem van energiepalen en warmtepompen om ener-
gie uit de grond terug te winnen. Aangezien de bodem in 
Nederland bijna volledig uit slib en klei bestaat, moeten 
funderingen op palen geïnstalleerd worden, omdat de 
hardere lagen dieper in de grond gevonden worden. 

Het volledige complex werd gebouwd op meer dan 
2800 palen in prefabbeton, waarvan er ongeveer 500 
uitgerust werden als energiepalen. Het principe achter 
energiepalen is de uitwisseling van warmte en koude, 

die opgeslagen zitten in de grond en aan de gebouwen 
doorgegeven worden via een intern vloeistofcircuit.

Het is de eerste keer dat dit principe in Nederland op zo’n 
grote schaal gebruikt wordt. Met dit systeem bespaart 
de RET ongeveer 60 % energiekosten in vergelijking met 
een meer conventioneel verwarmings- en koelsysteem. 
De terugverdientijd bedraagt ongeveer 10 jaar.15

15.  Deze investering werd gedaan in het TramStore21-project:  
www.tramstore21.eu 

WERKPLAATSEN
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WARMTEPOMP IN EEN PARIJS METROSTATION (RATP)

De RATP installeerde een warmtepomp in het recent 
gebouwde metrostation Front Populaire, na de uitbrei-
ding van metrolijn 12. De warmtepomp is bedoeld om 
de lucht van de ondergrondse kantoren en de techni-
sche ruimtes af te koelen, door lucht uit het station af 
te voeren. Wanneer de buitentemperatuur tussen -5°C 
en 19°C ligt, wordt deze gebruikt om de ruimtes op te 
warmen; wanneer de temperatuur hoger is dan 24°C, 
om de ruimtes af te koelen. Dankzij deze investering 
kon de RATP voor het eerst een warmtepomp in een 
metrostation gebruiken.. 

THERMISCHE ZONNE-INSTALLATIE OP HET DAK VAN EEN ROTTERDAMSE  
TRAMREMISE (RET)

De RET installeerde een thermische zonne-installatie 
op het dak van haar nieuwe tramremise Beverwaard om 
warm water voor douches te produceren. Deze installa-
tie is gebaseerd op de dagelijkse waterbehoefte voor 
acht douches. Dit systeem werd op het dak boven de 
kantoren geplaatst. Het bestaat uit twee collectors met 
een totale oppervlakte van 8,24 m² en een aangren-
zend boilerreservoir van 300 liter. Er wordt naar schat-
ting ongeveer 800 kg CO2 per jaar bespaard. 

Technische gegevens

Investeringskosten (€) €77.000

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €9.660/jaar

Terugverdientijd (jaar) 6 jaar

GEBOUWENSTATIONS WERKPLAATSEN
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WINDTURBINE IN EEN TREINSTATION IN MANCHESTER (TFGM)

Volgens de haalbaarheidsstudies was Horwich Parkway 
een goede locatie voor de installatie van een windtur-
bine. De locatie werd gekozen omdat ze niet gelegen is 
in dichtbevolkt stadsgebied en er goede gemiddelde 
windsnelheden zijn. De windturbine is een Gaia van 
11 kW die zich op 24,8 m van de grond bevindt, geme-
ten vanaf het uiteinde van de hoogste schoep. Hij heeft 
een windoppervlakte16 van 133 m² en zou 25.000 kWh 
per jaar moeten produceren. Dit type turbine werd geko-
zen op grond van zijn hoge energierendement, lage 
geluids emissie en hoge betrouwbaarheid. De turbine is 
voldoende afgelegen zodat er geen negatieve effecten 
zijn voor de buurtbewoners en nabijgelegen bedrijven 
en hij is alleen zichtbaar vanuit voorbijrijdende treinen. 
TfGM kan real-time gegevens raadplegen over de wind-
snelheid en het rendement van de windturbine.

16.  De windoppervlakte is een belangrijke factor voor elektriciteitsproductie - 
hoe groter de schoepen, hoe groter het windoppervlak, wat leidt tot een 
hogere energieproductie.

Technische gegevens

Generatorvermogen 11 kW bij 10 m/s

Rotorsnelheid 56 tpm (vast)

Aangrijpsnelheid 3,5 m/s (7,8 mph)

Uitloopsnelheid 25 m/s (56 mph)

Rotordiameter 13 m

Aantal schoepen 2

Schoepmateriaal Glasvezel

Torenhoogte 18 m

STATIONS
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WATERKRACHTCENTRALE IN EEN OVERSTAPSTATION IN MANCHESTER (TFGM)

Ten behoeve van de energiebehoefte van het nieuwe 
Rochdale-overstapstation, ontwikkelde TfGM het Hydro 
Electric Power-schema (HEP). Deze locatie is het eerste 
Europese overstapstation dat aangedreven wordt met 
waterkracht. De investering heeft dus een uiterst inno-
vatief karakter. De hydro-elektrische turbine zet energie 
van de rivier om, terwijl het water tegen hoge snelheid 
door een dam stroomt. De turbine wordt aangedreven 
met een ‘Archimedesschroef’. Die wordt aangedreven 
door het gewicht van het water en produceert op die 
manier elektriciteit. 

Verwacht wordt dat de hydro-elektrische turbine wel 
86.000 kWh elektriciteit per jaar zal opwekken, wat zal 
helpen om de footprint van het overstapstation met 
meer dan een kwart te verkleinen. Er is een doorgang 
voor vissen voorzien om de biodiversiteit niet aan te tas-
ten. Zo kunnen vissen door de schroef zwemmen zonder 
zich te verwonden.

Technische gegevens

Max. stromingssnelheid 1890 l/s

Diameter 2100 mm

Aantal trappen 3

Hellingshoek 22 graden

Opvoerhoogte 1,5 m

Piekrendement 21,1 kw

Schroefefficiëntie 84%

Algemene efficiëntie 74%

STATIONS
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HAALBAARHEIDSSTUDIE VAN BRANDSTOFCELLEN IN MANCHESTER (TFGM)

Samen met de Manchester Metropolitan University 
heeft TfGM een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar 
het gebruik van brandstofcellen in het openbaar vervoer. 
Deze concludeerde dat CHO-brandstofceltoepassingen 
voor TfGM de beste keuze zouden zijn. De omvang en 
het profiel van de energiebehoefte van het Piccadilly-
hoofdkantoor zijn ideaal voor een kleinschalig CHO-
brandstofcelsysteem. Het systeem zou op grote schaal 
gebruikt kunnen worden zonder dat elektriciteit geëx-
porteerd of warmte uitgestoten hoeft te worden. De 
geproduceerde warmte zou bijvoorbeeld aangewend 

kunnen worden voor het voorverwarmen van de warm-
watertoevoer, wat momenteel gedaan wordt met een 
verwarmingsdompelaar. Er werden ook andere locaties 
van TfGM beoordeeld. Het Shudehill-overstapstation 
heeft een uitgebreide behoefte aan basisbelasting, 
wat ideaal is voor een kleinschalig systeem bij volledig 
gebruik. De financiële voordelen zullen naar verwachting 
echter minder uitgesproken zijn dan in het hoofdkantoor 
in Piccadilly. De belangrijkste conclusie is dat TfGM in 
beide vestigingen de mogelijkheid had om de techno-
logie van de brandstofcellen uit te testen. 

Technische gegevens

Vermogen 22,5 kWp

Teruglevering 22.5 kW x 830 h = 18,675 kW/a

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 68 TCO2

GROEN STATION IN BIELEFELD (MOBIEL) 

MoBiel heeft een ‘groen station’ gebouwd aan de eind-
halte van tramlijn 2, in de buurt van de tramremise. De 
doelstelling van dit concept is het bieden van talrijke 
mobiliteitsdiensten op één plaats. 

Het groenstation bestaat uit: station voor elektrische 
fietsen, station voor het opladen van elektrische auto’s, 
openbaar laadstation voor elektrische auto’s, openbaar 
laadstation voor auto’s op LPG, parkeer en reis-voorzie-
ning, overstap tussen bus en tram, overdekte fietspar-
keerplaats, autodelen en taxistandplaats.

Als dit project een succes is, wil moBiel het volledige 
net voor openbaar vervoer met groenstations uitrusten 
om het gebruik van verschillende vervoermiddelen te 
stimuleren. Er zijn fotovoltaïsche panelen op het dak van 
het station aangebracht om met zonne-energie groene 
elektriciteit te produceren voor het laden van elektrische 
auto’s en fietsen. 

STATIONS WERKPLAATSEN COMMUNICATION
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4. ECODESIGN 

Een groot deel van de infrastructuur van het 
openbaar vervoer in Europa werd gebouwd 
tijdens de 20e eeuw, toen de milieunormen 
minder streng waren dan vandaag en toen ener-
giebesparingen niet zo hoog op de politieke en 
bedrijfsagenda’s stonden. Sindsdien kenden we 
een exponentiële groei van nieuwe technolo-
gieën en producten, en een groeiend bewust-
zijn van de behoefte aan duurzaam ontwerp, 
duurzame gebouwen, duurzaam gebruik en 
onderhoud van gebouwen. Dankzij de renovatie 
van oude, inefficiënte metro- of lightrailstations, 
remises en werkplaatsen, krijgen vervoerders de 
kans om deze nieuwe inzichten aan te wenden. 
Ze kunnen aanzienlijke energie- en CO2-reductie 
verwezenlijken, de operationele kosten drukken 
en hun algemene duurzaamheid verbeteren. 

Het Ticket to Kyoto-project was de ideale 
gelegenheid voor partners om informatie en 
expertise uit te wisselen over de verschillende 
manieren waarop openbaarvervoerbedrijven 
het ontwerp van hun gebouwen aanpassen ten 
behoeve van een lager energieverbruik en een 
lagere broeikasgassenuitstoot.
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4.1. Toepassingen in de 
openbaarvervoersector

Vervoermaatschappijen werken in verschillende soorten 
gebouwen, die kunnen worden verbeterd door ze op 
energiegebied efficiënter te ontwerpen.

Kantoorgebouwen
Hoewel kantoorgebouwen niet noodzakelijk representa-
tief zijn voor de infrastructuur van het openbaar vervoer, 
zijn ze voor een groot deel verantwoordelijk voor het 
energieverbruik van openbaarvervoerbedrijven. Hun 
duurzaamheid kan aanzienlijk verbeterd worden tijdens 
de ontwerpfase. Er kunnen verschillende bestaande 
methodes toegepast worden om goede resultaten te 
boeken op dit gebied. Een goed ontwerp moet ech-
ter gecombineerd worden met duidelijke acties om het 
gebouw behoorlijk te onderhouden, vooral in termen 
van verwarming, ventilatie en verlichting, teneinde de 
voordelen te maximaliseren.

Stations
Metro- of lightrailstations worden nooit alleen 
gerenoveerd met het oog op een vermindering van het 
energieverbruik en de milieu-impact. Er zijn altijd andere 
overwegingen relevant, zoals het verhogen van de capa-
citeit of het moderniseren van de infrastructuur. Onder-
grondse stations zijn soms uitgerust met kantoren, die 
vaak onzichtbaar zijn voor de klanten. Deze bestaan onder 
andere uit rustruimtes, eetzalen of vergaderzalen. Deze 
kantoren hebben gewoonlijk geen direct daglicht en zijn 
niet aangesloten op het aardgasnet. Er kunnen aanzien-
lijke energiebesparingen gerealiseerd worden door het 
design van deze kantoren te verbeteren. 

Het opnemen van energiebesparingen en duurzaam-
heidsdoelstellingen in renovatieplannen voor stations 
is een relatief nieuwe trend in de openbaarvervoersec-
tor. Het is belangrijk om een consistente en relevante 
benadering toe te passen bij het verhogen van de ener-
gie-efficiëntie en de algemene duurzaamheid van een 
vervoersysteem. Er moet ook een reeks richtlijnen opge-
steld worden om deze doelstelling te bereiken en om 
het renovatieproces te ondersteunen. 

Remises en werkplaatsen
Alle openbare vervoernetten hebben stalplaatsen 
nodig om hun materieel te beschermen en er onder-
houd aan uit te voeren. Een metro of een tram is een 
uiterst complex en duur systeem dat nauwgezet onder-
houd vereist. 

Een remise moet beschouwd worden als de kern van 
een vervoernet, het centrum vanaf waar alle voertuigen 
zich naar verschillende plaatsen in de stad begeven om 
hoogwaardige diensten aan lokale burgers te bieden. 
Het is ook de plaats waar dagelijks onderhoud uitge-
voerd wordt voor vlot en naadloos openbaar vervoer. 

Op basis van de lange levensduur van een remise, soms 
een volledige eeuw, is het belangrijk om aandacht te 
schenken aan langetermijninitiatieven voor het berei-
ken van duurzaamheid. Hoewel het ecodesign van een 
remise op het eerste gezicht een dure aangelegenheid 
kan lijken, zal het vaak aanzienlijke voordelen opleveren 
op lange termijn. Bovendien worden de recentste tech-
nieken gebruikt bij het bouwen van een nieuwe remise. 
Deze technieken kunnen ook een referentie vormen voor 
de bouwsector in het algemeen. 

119



HET BOEK

Het duurzame ontwerp van tramremises werd gron-
dig geanalyseerd in het kader van het Europese 
TramStore21-project. Een uitgebreide benadering voor 
het ontwerpen van moderne en innovatieve stallingen 
en onderhoudsruimtes vindt u op de website van het 
project: www.tramstore21.eu

4.2. Certificeringsregelingen

Er bestaan verschillende methodes voor het ontwerpen 
van duurzame gebouwen. De meeste van deze bena-
deringen waren tot op heden echter gericht op privé- 
en bedrijfsgebouwen en niet afgestemd op industriële 
gebouwen zoals stations of remises. De methodes kunnen 
evenwel bijzonder nuttig zijn voor het in kaart brengen 
van alle parameters waarmee rekening gehouden moet 
worden bij het plannen van de bouw of renovatie van een 
gebouw dat wordt gebruikt voor openbaar vervoer. 

BREEAM 
BREEAM (Building Research Establishment’s Environ-
mental Assessment Method) is de belangrijkste en wijdst 
verspreide certificeringsregeling voor duurzaam bouwen. 
Deze heeft aandacht voor uiteenlopende milieu- en duur-
zaamheidskwesties en biedt ontwikkelaars, ontwerpers 
en gebouwbeheerders de kans om hun ecologische 
knowhow in hun gebouwen te demonstreren.

Deze beoordelingsmethode werd ontwikkeld in het 
Verenigd Koninkrijk en kan gebruikt worden voor het 
beoordelen van alle soorten gebouwen. BREEAM wordt 
op grote schaal gebruikt voor het beschrijven van de 
milieuprestaties van een gebouw. Het maakt gebruik 
van een duidelijk, transparant, flexibel en gebruiksvrien-
delijk scoresysteem en wordt wetenschappelijk en met 
onderzoek ondersteund. De regeling omvat een beoor-
deling in ontwerpstadium en na de constructie, waar-
bij punten toegekend worden in negen categorieën. 
De individuele punten voor elke categorie worden dan 
samengeteld om een algemene score toe te kennen die 
de waarde van het gebouw bepaalt. 

De mogelijke resultaten zijn: geslaagd, goed, bijzonder 
goed, prima en uitstekend. 

HQE 
De HQE (Haute Qualité Environnementale) is een metho-
dologie voor het verkrijgen van gebouwen met hoog-
waardige milieuprestaties bij nieuwbouw of renovatie.
Duurzame technologieën en oplossingen spelen hierbij 
een belangrijke rol. Deze Franse standaard werd opge-
steld en wordt beheerd door de Association pour la 
Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE), in Parijs. 

De methodologie bevat criteria voor het bereiken van 
twee hoofddoelstellingen: 

 ¾ Het beheren van de impact op de buitenomgeving
 ¾ Het creëren van een aangename binnenomgeving

DGNB 
De DGNB-certificering (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen) is een Duitse tool voor het plan-
nen en evalueren van gebouwen. Hij werd opgesteld 
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Landgebruik en ecologie

Materialen

Afval

Water

Siteselectie

Bescherming van 
milieukenmerken

Management

Gezondheid en welzijn

Commissioning

Impact van bouwplaats

Veiligheid

Daglicht

Warmtecomfort gebruiker

Akoestische prestatie

Kwaliteit van de binnenlucht en het water

Verlichting

Energie

CO2-emissies

“laag- of zerokoolstof”-technologieën

submetering energieverbruik

energie-efficiënte bouwsystemen

Transport

Aansluitmogelijkheden 
openbaarvervoernet

Faciliteiten voor voetgangers en fietsers

Toegang tot voorzieningen

Reisplannen en informatie

Innovatie

Kenschetsend prestatieniveau

Gebruik van BREEAM-
geaccrediteerde professionals

Nieuwe technologieën 
en bouwprocessen

Matiging/versterking 
van ecologische waarde

Impact van de levensduur 
van de materialen

Hergebruik van materialen

Verantwoord grondstofgebruik

Robuustheid

Koelmiddelgebruik en –lekkages

Overstromingsgevaar

NO2-emissies

Vervuiling van waterlopen

Buitenverlichting en lawaaioverlast

Bouwafval

Gerecycleerde aggregaten

Recyclage-inrichtingen

Waterverbruik

opsporen van lekken

Hergebruik en recycleren van water
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Vervuiling

Hydrothermische beheersmaatregelen

Akoestische beheersmaatregelen

Visuele aantrekkelijkheid

Geurbeheersmaatregelen

Beheren van de gevolgen 
voor de buitenomgeving

Scheppen van een 
aangename binnenomgeving

Hygiëne en netheid

Op elkaar afgestemde 
bouwmethodes en materialen

Vermijden van overlast door 
de bouwplaats

Minimaliseren van 
energiegebruik

Minimaliseren van 
watergebruik

Minimaliseren van 
werkingsafval

Minimaliseren van onderhoud 
en herstelling van gebouwen

Harmonieuze relatie tussen 
gebouwen en hun directe 
omgeving

Luchtkwaliteitsbeheer

Waterkwaliteitsbeheer

HQE
Haute Qualité

Environnementale

Afb. 44 – Criteria waarmee rekening wordt gehouden voor de BREEAM-certificering Afb. 45 – Criteria waarmee rekening wordt 
gehouden voor de HQE-certificering
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door de German Sustainable Building Council (DGNB) 
in samenwerking met het Duitse ministerie van Vervoer, 
openbare werken en planologie (BMVBS). De regeling 
is een transparant en duidelijk beoordelingssysteem 
dat gebaseerd is op levensechte omstandigheden. Het 
bepaalt de kwaliteit van gebouwen op uitgebreide wijze 
en biedt auditors de kans om op systematische en onaf-
hankelijke wijze een evaluatie te maken. Ze is gebaseerd 
op een beoordelingssysteem op basis van verdienste 
en omvat dus alle relevante criteria voor duurzame con-
structie. Gebouwen die uitstekend presteren, krijgen 
een bronzen, zilveren of gouden medaille. Tijdens de 
evaluatie wordt rekening gehouden met zes criteria voor 
de certificering:  

 ¾ Ecologische kwaliteit
 ¾ Economische kwaliteit
 ¾ Socio-culturele en functionele kwaliteit
 ¾ Technische kwaliteit
 ¾ Kwaliteit van het proces
 ¾ Kwaliteit van de locatie 

4.3. Referentiesysteem voor 
stationsrenovatie

Wanneer een openbaarvervoermaatschappij de renova-
tie van een gebouw of station plant, wordt de opdracht 
meestal gegund aan architecten en bedrijven die een 
offerte indienen op basis van de stationsplannen en 
algemene instructies. De interessantste offerte wordt 
geselecteerd op basis van verschillende economische, 
technische en esthetische criteria. Wanneer duurzaam-
heidsoverwegingen niet vanaf het begin van het proces 
in aanmerking genomen worden, kan latere implemen-
tatie duurder uitdraaien en strijdig zijn met het oor-

spronkelijke project. Dit kan leiden tot extra kosten of 
vertragingen in de aflevering van het project.  

In het kader van het Ticket to Kyoto-project wordt gead-
viseerd om een referentiedocument op te stellen met 
een samenvatting van alle aanbevelingen op milieuge-
bied. Er bestaan ook certificeringsschema’s voor reno-
vatie (bv. BREEAM renovatie). De doelstellingen van een 
dergelijk referentiedocument zijn: 

 ¾ De projectteams en het management helpen bij het 
ontwerpen van duurzame metro- en lightrailstations

 ¾ Formulieren en relevante maatregelen aanreiken met 
duidelijk meetbare doelstellingen die de renovaties 
ondersteunen om de duurzame benadering op het 
gebied van stations te verbeteren

 ¾ Een prestatiescore toekennen op het gebied van 
duurzame strategie op basis van hoogwaardige 
beoordelingen en metingen

 ¾ Het delen van good practices en richtlijnen voor het 
ontwerpproces en gebouwbeheer.

Er zijn drie mogelijke niveaus: 
 ¾ Minimaal: tool voor zelfbeheer van de operator en de 
autoriteit, die dient als interne richtlijn en ter onder-
steuning bij het nemen van beslissingen tijdens ver-
schillende stadia van de renovatie van een station

 ¾ Medium: interne zelfbeheertool voor het verkrijgen 
van een certificering voor milieuprestaties. In dit geval 
zal een auditor de resultaten achteraf controleren 

 ¾ Maximaal: interne zelfbeheertool met aanwezigheid 
van een auditor die advies geeft en de resultaten na 
elke fase controleert. Dit kan vereist zijn om een cer-
tificering van milieuprestaties te verkrijgen.
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ENERGIE-EFFICIËNTE VERBETERINGEN IN STATIONSKANTOREN IN ROTTERDAM (RET)

De RET heeft een pilotproject uitgevoerd in de dienstruimte 
van metrostation Stadhuis, een ruimte waar metroperso-
neel kan werken, vergaderingen kan organiseren, kan rus-
ten of lunchen. Het project bestond uit een geïntegreerde 
benadering gericht op het verminderen van het energie-
verbruik van de ruimte. De oorspronkelijke verlichting werd 
door leds vervangen omdat deze energie-efficiënter zijn, 
minder snel verslijten en minder onderhoud vragen. De 
ruimte is ook uitgerust met aanwezigheidssensors die de 
verlichting uitschakelen wanneer er niemand binnen is, en 
ze verlagen meteen ook de verwarmingstemperatuur. Dit 
project had uitzonderlijke resultaten aangezien met de 
nieuwe installatie ongeveer 76% energie bespaard wordt 
in vergelijking met de oude installatie. De onderhoudskos-

ten zullen naar verwachting ook veel lager zijn omdat de 
verlichting een veel langere levensduur heeft dan de oude 
TL8-lampen en het HVAC-systeem alleen bij volledig ver-
mogen werkt wanneer nodig.

Technische gegevens

Investeringskosten (€) €15.000

Energiebesparingen (%) 75%

Jaarlijkse energiebesparingen (kWh)
3.300 kWh (verlichting) 
26.000 kWh (HVAC)

Jaarlijkse CO2-besparingen (TCO2) 0,44 TCO2

Jaarlijkse kostenbesparingen (€) €2.500

Terugverdientijd (jaar) 5 jaar

REFERENTIESYSTEEM VOOR DE BOUW EN RENOVATIE VAN BRUSSELSE  
METROSTATIONS (MIVB)

De MIVB heeft samen met Brussel Mobiliteit een referen-
tiedocument opgesteld voor het in aanmerking nemen 
van milieuoverwegingen tijdens het volledige bouw- of 

renovatieproces voor ondergrondse stations. Dit docu-
ment omvat een algemene begeleidingstool met alle 
mogelijke te ondernemen acties, een uitgebreid refe-
rentiedocument met technische informatie en een snel 
evaluatiesysteem in de vorm van een vragenlijst. 

Het referentiedocument is gebaseerd op de BREEAM-
methode en is geconcentreerd op negen onderwerpen. 
U krijgt een korte beschrijving van elke meting en een 
overzicht van de verwachte effecten: 

 ¾ Energie
 ¾ Water 
 ¾ Bouwmaterialen
 ¾ Transport
 ¾ Afval

 ¾ Verontreiniging
 ¾ Welzijn
 ¾ Beheer
 ¾ Ecologie

STATIONS COMMUNICATION
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Bedrijfsblad
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Energiebesparende maatregelen hebben vaak 
betrekking op technologische verbeteringen en 
investeringen in duurzame energiebronnen. De 
partners van T2K zijn er echter van overtuigd dat 
het verhogen van het bewustzijn van het per-
soneel op het gebied van energieverbruik en 
CO2-emissies centraal moeten staan binnen elke 
CO2-reductiestrategie. Het gedrag van het perso-
neel veranderen is een essentiële factor, aangezien 
hun dagelijkse acties direct invloed hebben op het 
energieverbruik in gebouwen of voertuigen. Een 
energie-efficiënte investering kan de grens van 
haar mogelijkheden nooit bereiken wanneer de 
medewerkers niet op de hoogte zijn van het doel 
en de correcte werking ervan. Naast het verhogen 
van het bewustzijn, moeten OV-bedrijven de tech-
nische kennis van hun personeel verbeteren met 
behulp van trainingen. 

1. BEWUST MAKEN VAN HET PERSONEEL

1.1. Capaciteit ontwikkelen

Het opstellen van een strategie voor een daling van 
de CO2-emissie vereist personeel en capaciteit om de 
energie-efficiëntie en acties gericht op een daling van 
de CO2-emissie verder te ontwikkelen, te implementeren 
en te bewaken. Openbaarvervoerbedrijven moeten altijd 
beschikken over personeel met de juiste vaardigheden. 
Om zo problemen aan te pakken en op de hoogte te blij-
ven van methodologische en technische veranderingen. 
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Het vraagt ook tijd en kennis om de juiste kansen, tech-
nologieën, aankoopcriteria en financieringsmogelijkhe-
den te bepalen. Hetzelfde geldt voor het overtuigen 
van het bedrijf en zijn partners om te investeren in ener-
gie-efficiëntie en een vermindering van de CO2-emissies. 

De problemen in verband met beschikbaarheid van 
personeel en capaciteit houden vaak verband met de 
omvang van het bedrijf. Kleinere bedrijven vinden het 
moeilijker om personeel louter en alleen in te zetten 
voor kwesties in verband met energie-efficiëntie en de 
daling van de CO2-emissie. De kennis hiervan verandert 
bijzonder snel en kan bijzonder technisch zijn. Bovendien 
zijn deskundigen het vaak nog oneens over de meest 
veelbelovende technologieën en de beste investerin-
gen. Via bepaalde onlinebronnen kunnen vaklui op de 
hoogte blijven van de actuele deskundige adviezen en 
technologische ontwikkelingen. Dankzij deelname aan 
professionele organisaties zoals UITP kan het personeel 
ook informatie over best practices en financieringsbron-
nen uitwisselen met andere professionals. 

1.2. Communicatiestrategie

Bewust maken van het personeel is een belangrijk ele-
ment van een actieplan voor de vermindering van de 
CO2-emissies, vanwege de enorme potentiële bespa-
ringen. Het is algemeen aanvaard dat 10% tot 40% van 
de energie van een bedrijf verspild wordt door verkeerd 
gedrag van het personeel17. Dit is energieverbruik die 
niet verminderd kan worden met nieuwe, efficiëntere 

17.  In het VK wordt 21% van alle energie van bedrijven verspild door verkeerd 
gedrag van het personeel.

boilers of verlichting, het gaat hier simpelweg om ener-
gie die niet verbruikt zou mogen worden. Voorbeelden 
hiervan zijn computers en verlichting die aan worden 
gelaten na de kantooruren. Het grootste deel van deze 
verspilling kan vermeden worden door het gedrag van 
de mensen te veranderen, in plaats van met traditionele 
investeringen om de energie-efficiëntie te verhogen. 
Het gedrag veranderen en mensen aansporen om iets 
niet meer te doen of juist wel te doen, of iets helemaal 
anders te doen, hoeft niet veel te kosten. Vaak bestaat 
de investering hier in mensuren en promotiemateriaal. 
Gezien het potentiële energieverbruik en de mogelijke 
kostenbesparingen zijn deze kosten van campagnes die 
een gedragsverandering beogen, snel terugverdiend. 
De TK2-partners raden dan ook aan om een communi-
catiestrategie hiervoor uit te werken. 

Efficiënte planning
Bewustmakingscampagnes kunnen gedragsverande-
ringen onder het personeel stimuleren en op korte 
termijn tot meetbare resultaten leiden. Een communi-
catiestrategie inzake energieverbruik en een daling van 
de CO2-emissies moet uit verschillende, opeenvolgende 
stappen bestaan:  

 ¾ De eerste stap is het opstellen van een communica-
tie- en bewustmakingsplan voor de strategie voor 
een daling van de CO2-emissie. Dit vereist een goed 
inzicht in het personeelsbestand en het vastleggen 
van belangrijke doelstellingen. U kunt bijvoorbeeld 
beslissen om uw activiteiten af te stemmen op natio-
nale of internationale evenementen zoals de klimaat-
week, om de voordelen te maximaliseren. Het is aan 
te raden om doelen te stellen, de manier om deze te 
meten en de beschikbare bronnen te bepalen, zoals 
uw personeel, budgetten voor promotie, enz.
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 ¾ Meet dan de resultaten (idealiter die van de individu-
ele acties) om hun doeltreffendheid te beoordelen en 
bekijk wat u wilt veranderen, herhalen, afschaffen, enz.

 ¾ Deel tot slot de resultaten en blijf actief. Bedrijven 
organiseren maar al te vaak communicatiecampag-
nes om daarna stil te vallen: dat is inefficiënt. Breng 
mensen nieuwe gewoonten bij, die ze zonder moeite 
blijven volhouden.

Het is bijzonder nuttig om inzicht te krijgen in waarom 
mensen zich op een bepaalde manier gedragen, om 
daarmee te kunnen bepalen hoe u gedragingen het 
best kunt veranderen. Personeelsenquêtes zijn hier-
toe een nuttig middel, maar u kunt ook met de perso-
neelsleden praten over eventuele omstandigheden die 
hun gedragingen beïnvloeden. Een voorbeeld: Als het 
personeel de thermostaatinstellingen op een bepaalde 
plaats voortdurend verandert, duidt dit mogelijk op 
een groter probleem met de verwarmings- en koelsys-
temen, die onderzocht en gerepareerd moeten wor-
den, voordat u de gedragingen van uw personeel kunt 
veranderen. 

Een Energieweek of Energie-uitdaging zijn goede voor-
beelden van acties die kunnen worden genomen om het 
personeel bewust te maken. 

Energieweek
Een ‘Energieweek’ is een evenement om het algemene 
bewustzijn in verband met energie te verruimen. De 
doelstelling is alle personeelsleden te overtuigen dat 
ze een bijdrage moeten leveren aan de daling van het 
energieverbruik van de vervoermaatschappij en om hen 
aan te moedigen kleine stapjes te zetten om de ener-
gie-efficiëntie op hun werkplek te verbeteren. Daarnaast 

 ¾ Dan dient u activiteiten te ondernemen die u zul-
len helpen bij het bereiken van uw doelstellingen. 
U moet voorrang geven aan acties op basis van de 
beschikbare bronnen. Als u bijvoorbeeld de energie-
verspilling door het niet uitdoen van verlichting en 
computers wilt aanpakken, moeten uw acties zich 
hierop concentreren. Werk samen met communica-
tieverantwoordelijken om de juiste acties te kiezen 
en gerichte boodschappen rond de campagne te 
ontwikkelen. Het is bewezen dat betere resultaten 
bereikt worden wanneer de communicatie afge-
stemd is op de doelgroep en dat het taalgebruik een 
enorm effect heeft op het engagement van men-
sen. Wanneer u over de daling van de CO2-emissies 
spreekt, zullen veel mensen zich daar geen beeld bij 
kunnen vormen. U kunt hun aandacht echter trekken 
met een boodschap als: ‘Als iedereen zijn computer ‘s 
avonds uitschakelt, kan het bedrijf genoeg besparen 
om twee busbewakingssystemen aan te kopen...’

Afb. 46 – Vier stappen om een bewustmakingsprogramma te 
implementeren

STAP 1 Plannen

STAP 2 Implementeren

STAP 3 Controleren  
en beoordelen

STAP 4 Handhaven
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zal het bewust maken van het personeel ervoor zorgen 
dat het zich proactiever zal meewerken aan de rappor-
tering van energieverspilling. 

Een Energieweek is de ideale gelegenheid om alle 
aspecten van energie-efficiëntie en energieverbruik 
onder de aandacht te brengen. Om een Energieweek tot 
een succes te maken, moet gebruik gemaakt worden van 
geschikte meetinstrumenten (zie Gegevensinzameling 
en -analyse hierboven). 

U kunt verschillende media gebruiken om het bewustzijn 
van het personeel te verhogen: 

 ¾ Posters en stickers om het personeel op de hoogte 
te brengen van de Energieweek en hen achtergrond-
informatie over het initiatief te geven 

 ¾ Publicatie van artikels in interne magazines en op het 
intranet

 ¾ Het uitdelen van informatiepakketten met informatie 
over energieverbruik en tips om energie te besparen

 ¾ Het mailen van dagelijkse tips voor energiebespa-
ring naar alle personeelsleden, net als e-bulletins en 
interne communicatie met informatie over energie-
besparingen

 ¾ Het organiseren van lunchseminaries over bepaalde 
onderwerpen

 ¾ Positief gedrag en inspanningen belonen met een 
geschenk (bijv. een chocoladereep voor personeels-
leden die hun computer uitschakelen)

 ¾ Het organiseren van wedstrijden en quizzen over 
energiebesparingen. 

Energie-uitdaging
Mensen zijn het meest geneigd om hun gedrag te veran-
deren wanneer ze aangemoedigd worden met duidelijke 
stimulansen. Een ‘Energie-uitdaging’ is het ideale mid-
del om de werknemers van een bedrijf te mobiliseren 
om energie te besparen. Beloningen op basis van pres-
taties zijn een nuttige manier om personeel op te voe-
den met energie-efficiënte maatregelen. Een belangrijk 
aspect van een dergelijke uitdaging is het vermogen om 
de energiebesparingen te meten, met een goede opvol-
ging en waarneembare inspanningen. 

Alvorens men een Energie-uitdaging aangaat, moet 
gezorgd worden voor een optimale werkomgeving. Een 
energie-uitdaging aangaan in een slecht geïsoleerd 
gebouw, is zinloos. Daar komt nog bij dat de uitdaging 
moet worden georganiseerd over een lange periode (vb. 
winter) om vergelijkingen te vergemakkelijken. Het succes 
zal afhangen van het verbeteringspotentieel en de moti-
vatie van de deelnemers. Zodra men het juiste gedrag 
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heeft aangenomen, zouden de resultaten stabiel moeten 
blijven, op voorwaarde dat er regelmatige (maandelijkse) 
herinneringsacties worden gepland. Het langetermijnen-
gagement van een projectmanager en de steun van de 
bedrijfshiërarchie zijn een must, om de volledige mede-
werking van alle deelnemers te waarborgen.

1.3. Bedrijfsvervoerplannen

Het vervoer van het personeel plannen is vandaag een 
hot item op veel agenda’s, door de toenemende brand-
stofkosten en het almaar drukkere autoverkeer, vooral in 
de stad. Deze planning heeft als doel duurzaam vervoer 
te stimuleren en het gebruik van de auto te beheren 
door het gedrag van de medewerkers te veranderen. 
In bepaalde landen of regio’s is het verplicht om ver-
voerplannen op te stellen voor middelgrote en grote 
bedrijven. Om het vervoer van het personeel te plannen 
moeten maatregelen geïmplementeerd worden zoals 
voorlichting en communicatie en moeten er alternatieve 
mogelijkheden voorgesteld worden. In het kader van 
hun inzet voor duurzaamheid, een laag energieverbruik 
en hun bedrijfsimago, moeten vervoermaatschappijen 
hun personeel proberen aan te moedigen om te kiezen 
voor vervoermiddelen met een lage CO2-footprint. De 
gekozen locatie (remise, werkplaats, kantoorgebouw) zal 
een grote invloed hebben op het gedrag van het per-
soneel. Een goede dienstverlening van het openbaar 
vervoer zal hen aanmoedigen om hun auto vaker thuis 
te laten. Onderhoudspersoneel en bestuurders vallen 
echter buiten de boot door hun afwijkende werkuren, 
ofwel ‘s morgens vroeg ofwel ‘s avonds laat. Daarom 
zijn alternatieven voor privévervoer moeilijk realiseer-
baar voor hen. 
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Er kunnen echter wel maatregelen getroffen worden om 
de reispatronen te veranderen. Dit heeft de volgende 
voordelen voor het bedrijf:

 ¾ Beter bedrijfsimago
 ¾ Minder verkeer in de buurt van het gebouw
 ¾ Minder noodzaak voor parkeerplaatsen
 ¾ Hogere productiviteit en motivatie. 

Het opstellen van een vervoerplan vereist gecoördi-
neerde actiestappen: 

 ¾ Eerst moeten de hoofddoelstellingen en filoso-
fie vastgelegd worden, maar niet noodzakelijk met 
behulp van cijfers. 

 ¾ Ten tweede moet een audit van de huidige situatie 
uitgevoerd worden aan de hand van onderzoek en 
statistische analyse, om meer te weten te komen over 
de huidige vervoerpraktijken en de beperkingen en 
voordelen ervan. Er moeten ook gegevens over de 
woonplaatsen en werkuren verzameld worden. Met 
deze gegevens kunnen geografische gebieden en 
dienstroosters opgesteld worden. 

 ¾ Tijdens de derde stap wordt een plan opgesteld, met 
tastbare maatregelen om de vooropgestelde doel-
stellingen waar te maken. In veel gevallen moeten de 
maatregelen de vorm van stimulansen hebben, om 
efficiënt te zijn, en er moet een bepaald budget toe-
gewezen worden. Voorbeelden van stimulansen zijn: 

 ¡ Gratis toegang tot het openbaar vervoer
 ¡ Het organiseren van een pendeldienst via de bus 

of taxi, ‘s avonds laat
 ¡ Carpooldatabase voor personeelsleden (eventu-

eel ook voor andere bedrijven in de buurt)
 ¡ Gratis gebruik van bedrijfsfietsen of een systeem 

voor het delen van fietsen voor de dagelijkse ver-
plaatsing en voor professioneel gebruik

INFORMEREN

De analyse verrichten

VALIDATIE

VALIDATIE

VALIDATIE

Bekendmaking van het project, interne 
gegevens en survey werknemers

Het project voorbereiden
en beheren

Kiezen van de doelstellingen, 
stakeholders en organisatie

Het plan uitwerken
Raadpleging, oplossingen en budget

Implementeren 
en monitoren

Raadpleging, oplossingen en budget

BEOORDELEN

INFORMEREN

RAADPLEGEN

INFORMEREN

ACTIES

INFORMEREN

Afb. 47 – Standaardprocedure om een actieplan op te stellen

 ¡ Financiële ondersteuning voor werknemers die 
een fiets kopen of leasen

 ¡ Korting op tickets bij andere openbaarvervoer-
maatschappijen

 ¡ Contracten met derde carsharingbedrijven en/of 
gedeeld gebruik van bedrijfswagens

 ¡ Parkeerregeling. 

 ¾ De laatste stap houdt verband met communicatie, 
een essentiële factor. Gerichte bewustmakingscam-
pagnes en follow-up zijn twee belangrijke hefbomen. 
Er moeten voortdurend communicatieacties worden 
gevoerd die verschillende topics aanpakken. 
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ENERGIEWEEK TICKET TO KYOTO

Van 30 januari 2012 tot 5 februari 2012 werd door alle part-
ners van Ticket to Kyoto een gezamenlijke Energieweek 
georganiseerd. Deze had als doel het bewustzijn over ener-
gieverbruik te vergroten en gedragsveranderingen bij het 
personeel aan te moedigen. Elke vervoermaatschappij 
organiseerde verschillende acties om een beter gebruik 
van energie te stimuleren en moedigde de medewerkers 
ook aan om andere acties voor te stellen, met behulp van 
een ideeënbus. Het sterke punt van deze week is dat het 
een gezamenlijke inspanning was van alle vijf de project-
partners, die gelijktijdig plaatsvond in alle steden. De 
partners hadden voor de Energieweek ideeën en hulpmid-
delen uitgewisseld. Dit heeft geleid tot een consistente 
communicatie in alle vervoermaatschappijen. Het doel was 
aantonen hoe deze acties het algemene energieverbruik 
van elk van hen kunnen beïnvloeden. Omdat het bijzonder 
koud was op dat moment, lagen de resultaten onder de 
verwachtingen en kon geen duidelijke conclusie getrokken 
worden op basis van dit evenement. De bewustmakings-
campagnes bleken echter een succes voor alle partners.

ENERGIE-UITDAGINGEN IN REMISES EN 
WERKPLAATSEN IN BRUSSEL (MIVB)

TAXIDEPOTDIENST IN BRUSSEL (MIVB)

Sinds 2005 organiseren alle remises en werkplaatsen 
van de MIVB het vervoer van hun werknemers via een 
taxibedrijf. Het doel van dit ‘taxidepot’ is bestuurders 
(van de tram, metro en bus) en technisch personeel van 
hun woonplaats te vervoeren naar de plaats waar ze hun 
dienst beginnen, als het openbaar vervoer niet rijdt. 
Wanneer het openbaar vervoer rijdt wordt het perso-
neel aangemoedigd om hier gebruik van te maken. De 
taxidepotdienst is beperkt tot het MIVB-net in Brussel. 
Bestuurders worden opgehaald aan de dichtstbijzijnde 

bus/tramhalte bij hun woonplaats. Vervoer via taxi kan 
elke dag tot 19u00 geboekt worden, zodat het beheer-
team van het depot de verschillende routes kan groe-
peren en daarmee het aantal taxi’s en de aanverwante 
kosten kan beperken. Indien mogelijk wordt de bestuur-
der op de hoogte gebracht van andere mogelijkheden 
om naar het werk te komen (te voet, met de fiets, met 
het openbaar vervoer). De MIVB heeft ook een intern 
fietsdeelschema opgesteld en het personeel kan zich 
gratis inschrijven voor de regionale fietsdeeldienst Villo!

De MIVB heeft energie-uitdagingen georganiseerd in 
verschillende remises en werkplaatsen, om het energie-
verbruik van de werknemers te verbeteren. Een van deze 
uitdagingen werd georganiseerd tijdens de winter van 
2011-2012 in de metro- en busremise Jacques Brel. De 
gasbesparingen bedroegen 24% (472 MWh/jaar) en de 
elektriciteitsbesparingen 12% (419 MWh), waardoor de 
jaarlijkse energiefactuur met ongeveer €50.000 gedaald is. 

GEBOUWEN WERKPLAATSEN COMMUNICATION
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MOBILITEITSAUDITS VAN OPERATIONELE SITES IN PARIJS (RATP)

Het vervoer van het personeel vertegenwoordigde in 
2011 9% van de CO2-balans van de RATP (51.500 ton 
CO2-eq.). Dit komt omdat veel medewerkers geen 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer 
omdat bestuurders ‘s morgens heel vroeg beginnen 
of ‘s avonds heel laat stoppen. Voor vestigingen met 
meer dan 500 werknemers moet de RATP volgens de 
Franse wet een mobiliteitsaudit uitvoeren. Deze mobi-
liteitsaudit bestaat uit een diagnose van de bereikbaar-
heid van de vestiging, een mobiliteitsonderzoek onder 
de personeelsleden, het opstellen van een actieplan 
en de vaststelling van monitoringindicatoren. Voor het 
kantoorgebouw van de vestiging Val de Fontenay, met 
ongeveer 2.300 personeelsleden, bleek uit de mobili-

teitsaudit dat de vestiging goed bereikbaar is, waardoor 
het openbaar vervoer op grote schaal gebruikt wordt 
(ongeveer 80%). Ook bleek dat ongeveer 46% van de 
personeelsleden er meer dan 50 minuten (regionaal 
gemiddelde) over doet om op het werk te komen en dat 
ongeveer 80 personen gemakkelijk met de fiets zouden 
kunnen komen. Het actieplan bestaat uit het ontwikke-
len van een carpoolingwebsite voor de werknemers, 
het sturen van automatische e-mailalerts wanneer de 
dienstverlening van het openbaar vervoer onderbroken 
is, het verbeteren van de fiets- en wandelpaden rond 
de vestiging, het organiseren van trainingssessies over 
eco-driving voor autogebruikers en van trainingssessies 
over veiligheid voor motorrijders en fietsers.

Afb. 48 – Vergelijking van reistijden autovervoer en openbaar vervoer, Val de Fontenay-site, RATP

GEBOUWEN WERKPLAATSEN COMMUNICATION
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 ¾ beleidsmaatregelen die gericht zijn op een toename 
van het openbaar vervoer leiden vaak tot extra ener-
gieverbruik en aanverwante emissies (en kosten) voor 
de openbaarvervoersector (terwijl de toename zou 
moeten leiden tot een lager energieverbruik en een 
lagere emissie per reiziger/kilometer en voor de ver-
voersector in het algemeen)

 ¾ vervoerbedrijven met onvoldoende middelen zullen 
problemen hebben met het financieren van extra 
energiekosten (en de CO2-heffing op plaatsen waar 
deze van toepassing is)

 ¾ de energie-efficiëntie verbetert snel voor nieuwe 
auto’s en de implementatie van elektrische auto’s in 
de toekomst zou ertoe kunnen leiden dat verplaatsin-
gen via het openbaar vervoer minder energie-efficiënt 
zijn en een hogere CO2-emissie hebben dan verplaat-
singen met dergelijke auto’s.

Het is van essentieel belang dat de stakeholders van 
de openbaarvervoersector bewust worden gemaakt 
van deze problemen; de openbaarvervoermaat-
schappijen en regionale en nationale regering moe-
ten hierbij betrokken worden. Er moet verdedigd 
worden dat inspanningen voor energie-efficiëntie 
en een daling van de CO2-emissie in de openbaar-
vervoersector een verstandige investering zijn, die 
ervoor zal zorgen dat:  

 ¾ Openbaarvervoerdiensten betaalbaar blijven door 
lagere energie- en uitstootkosten (vooral daar waar 
emissies worden belast) en risico’s

 ¾ Openbaarvervoerdiensten in termen van milieuvoor-
delen kunnen blijven concurreren met de privéauto

 ¾ Openbaarvervoerdiensten ook andere prioriteiten 
vervullen: vermindering van files, verbeteren bereik-
baarheid en gebruik van ruimte.

2. ENGAGEMENT VAN EXTERNE STAKEHOLDERS

Openbaarvervoermaatschappijen 
kunnen hun energiegebruik 
en CO2-emissies niet op hun 
eentje terugdringen. Ze moeten 
daartoe nauw samenwerken met 
de vervoerautoriteiten, lokale en 
nationale overheden, de industrie 
en de leveranciers. Het Ticket to 
Kyoto-project was een schitterende 
gelegenheid om de dialoog aan 
te gaan met deze stakeholders 
teneinde ervoor te zorgen dat het 
openbaar vervoer een vervoermiddel 
met lage CO2-emissie blijft. 

2.1. Het openbaar vervoer moet 
een vervoermiddel met een lage 
CO2-emissie blijven

Energie-efficiëntie en een lage CO2-emissie zijn momen-
teel geen belangrijke prioriteit in het bredere kader van 
het stedelijke vervoerbeleid. Dit is te wijten aan het feit 
dat het openbaar vervoer algemeen gezien beschouwd 
wordt als een vervoermiddel met een lage CO2-emissie. 
Daarom lijkt de overdracht van privéauto’s op het open-
baar vervoer van prioritair belang om de emissie van de 
vervoersector te verlagen. Deze redenering moet echter 
om de volgende redenen bijgesteld worden:
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verplicht te worden een hele reeks aan effecten te 
rapporteren, die moeilijk en duur zijn om te meten. Er 
moeten conversiefactoren toegepast worden voor deze 
rapportering. Ze mogen niet te ingewikkeld zijn en moe-
ten voldoende nauwkeurig zijn om de vervoerders van 
elkaar te kunnen onderscheiden. Vervoermaatschappijen 
die inspanningen leveren om hun energie-efficiëntie te 
verhogen en hun CO2-emissies te verlagen, moeten 
beloond worden met positieve publiciteit. 

2.3. Aankoopproces en contracten 

Duurzame selectiecriteria
Vervoermaatschappijen moeten aangemoedigd worden 
om leveranciers en producten te kiezen op basis van hun 
energieverbruik en CO2-prestaties. Of ze moeten ten 
minste aangemoedigd worden om de prestaties in deze 
sector zwaarder te laten doorwegen bij hun aankoop-
beslissingen. Dit is gebaseerd op de Europese richtlijn 
schone wegvoertuigen, die vereist dat de energie- en 
milieu-impact gekoppeld aan het gebruik van voertui-
gen tijdens hun levensduur in aanmerking genomen 
wordt bij aankoopbeslissingen. Daartoe is het nuttig om 
de nationale en Europese regering aan te moedigen om 
strengere normen in het leven te roepen betreffende 
energie-efficiëntie en CO2-emissie voor verhandelde 
goederen en diensten. Verdere implementatie van 
duurzame selectiecriteria in het aankoopstadium zou de 
openbaarvervoersector ook helpen om de broeikase-
missies (scope 3) van zijn toeleveringsketen te vermin-
deren. Bovendien wordt de ontwikkeling van producten 
en diensten met lage CO2-emissies aangemoedigd en 
nemen de financiële risico’s af voor bedrijven die nieuwe 
diensten met lage CO2-emissies ontwikkelen.

2.2. Rapportering van de CO2-emissie 
in de openbaar vervoersector

Vervoerbedrijven dienen hun lobbykracht aan te wen-
den om strengere eisen inzake energieverbruik en 
rapportering van de emissie af te dwingen in de vervoer-
sector. België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het 
VK hebben al verplichte en vrijwillige regels in verband 
met de rapportering door bedrijven. Deze regels zijn in 
bepaalde gevallen van toepassing op vervoerbedrijven, 
hoewel de meeste vervoermaatschappijen openbare 
bedrijven zijn en deze regels dus niet hoeven na te leven. 

Het bovenstaande doel kan bereikt worden door wet-
telijke verplichtingen te implementeren op regionaal, 
nationaal of Europees niveau of door vrijwillige over-
eenkomsten tussen bedrijven binnen de openbare 
vervoersector (met name via UITP). De vereiste om het 
energieverbruik en de emissie nauwgezet te rappor-
teren, zal bedrijven aanmoedigen om deze effecten 
proactiever te meten, waardoor hun zichtbaarheid in het 
bedrijf en de toeleveringsketen toeneemt. Dit zou het 
imago van investeringen in energie-efficiëntie en een 
daling van de emissie verbeteren en aantonen dat er 
inspanningen geleverd moeten worden om te zorgen 
dat de openbare vervoersector op lange termijn een 
vervoermiddel met lage CO2-emissie blijft (in vergelij-
king met elektrische auto’s). De partners van de open-
baar vervoersector worden dan ook aangemoedigd om 
uitdagende, maar realistische doelstellingen vast te leg-
gen voor het verbeteren van hun prestaties. 

De scope van de verplichtingen inzake rapportering van 
de emissie moet duidelijk vastgelegd worden, zodat 
bedrijven de basisimpact kunnen rapporteren zonder 
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Aankoopteams moeten aangemoedigd worden om 
technische gegevens en criteria op te stellen, samen 
met project- en programmaleiders. Leveranciers moe-
ten ook betrokken worden bij de opstelling van duur-
zame criteria en gegevensvereisten om zeker te zijn dat 
de prijs van hun producten en diensten niet aanzienlijk 
toeneemt. 

Gezamenlijke aankoop van voertuigen met 
lage CO2-emissies
De ontwikkeling van gezamenlijke aankoopstrategieën 
en -programma’s voor rollend materieel met lage CO2-
emissie moet op zijn minst op nationaal niveau versneld 
worden. Vervoerbedrijven kunnen deelnemen aan 
bestaande of nieuwe gezamenlijke aankoopinitiatieven. 

Gezamenlijke aankoop van rollend materieel met lage 
CO2-emissie zal: 

 ¾ de ontwikkeling ondersteunen van een kritische 
massa onder de openbaarvervoerbedrijven en ope-
ratoren die willen investeren in rollend materieel met 
lage CO2-emissie (investeringen op deze markt in ont-
wikkeling ondersteunen)

 ¾ helpen bij problemen inzake capaciteit en kennis, in 
het bijzonder voor kleinere bedrijven, door kennis en 
expertise met andere bedrijven te delen

 ¾  kostenbesparingen mogelijk maken door schaaleco-
nomieën (waarbij rollend materieel op verschillende 
locaties gebruikt kan worden). 
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“Europese projecten kunnen zorgen voor waardevolle 
benchmarks voor de state of the art in het openbaar vervoer. 
Met Ticket to Kyoto heeft moBiel getoond hoe ons openbaar 
vervoer kan worden verbeterd en nog klimaatvriendelijker kan 
worden gemaakt.”
Gregor Moss 
Stad Bielefeld, Hoofd Afdeling Stedenbouwkunde, bouw en verkeer. 

139



HET BOEK

3. BETROKKENHEID VAN DE BURGERMAATSCHAPPIJ

De belangrijkste berichten zijn: 
 ¾ De openbaarvervoermaatschappijen genereren 
minder CO2-emissie dan privéauto’s per vervoerde 
reiziger

 ¾ Iedereen kan de CO2-emissie verminderen door 
gebruik te maken van het openbaar vervoer

 ¾ De openbaar vervoersector doet investeringen om 
zijn CO2-footprint te verkleinen. 

3.2. CO2-calculator

Een CO2-calculator is bijzonder nuttig om gebruikers van 
het openbaar vervoer te mobiliseren rond uitdagingen 
inzake klimaatverandering en de impact van hun ver-
plaatsingen. Met deze tool kunnen openbaarvervoer-
operatoren informatie delen over de emissie van de 
diensten die ze leveren en hun emissie vergelijken met 
die van andere vervoermiddelen. 

Scope 
De CO2-emissies van een vervoermaatschappij omvat-
ten zowel operationele voertuig- als energieprocessen, 
die plaatsvinden tijdens de uitvoering van de vervoer-
dienst. De operationele voertuigprocessen omvatten 
het gebruik van alle boordsystemen van het voertuig, 
waaronder drijfkracht en hulpuitrusting (verwarming, 
koeling, enz.). De operationele processen bestaan ten 
minste uit: 

 ¾ voor brandstoffen: winning, zuivering, transformatie, 
vervoer en verdeling van energie tijdens alle produc-
tiestappen van de gebruikte brandstof; 

 ¾ voor elektriciteit: winning en vervoer van primaire 
energie, transformatie, opwekken van stroom.

Burgers zijn voor de openbaarvervoer-
operatoren een strategische doelgroep 
in het bewust maken rond de voorde-
len die het gebruik van het openbaar 
vervoer biedt. Ticket to Kyoto heeft 
verschillende acties uitgewerkt om de 
burger te informeren over de verbe-
teringen die de vijf partners hebben 
doorgevoerd om het energiegebruik 
en de daarmee gepaard gaande CO2-
emissies te verminderen.

3.1. Publieke campagnes

Het doel van publieke campagnes bestaat erin het 
grote publiek bekend te maken met het idee om de 
CO2-emissies te verminderen en om de vervoermaat-
schappij als pionier te positioneren in dit domein. 
Openbaarvervoermaatschappijen zijn de ideale partner 
van een stad of een regio voor communicatie over ener-
gie-uitdagingen en een daling van de broeikasemissies, 
en wel om de volgende redenen: 

 ¾ Groot aantal reizigers
 ¾ Grootschalige aanwezigheid in een stad
 ¾ Beschikbare plaatsen voor communicatie: tv-scher-
men, aanplakborden, website, voertuigen, enz. 

 ¾ Consistentie wat betreft de boodschap.
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In de beoordeling zal geen rekening gehouden worden 
met de CO2-emissie gekoppeld aan: 

 ¾ Lekken van koelgassen
 ¾ Externe voorzieningen voor verplaatsing zoals liften 
en transportbanen

 ¾ Bepaalde processen van de vervoermaatschappijen, 
zoals het gebruik van gebouwen, de verplaatsing van 
personeel en zakenreizen, computersystemen, enz.

 ¾ De constructie, het onderhoud en de afdanking van 
voertuigen

 ¾ De constructie, het gebruik, het onderhoud en de 
ontmanteling van vervoerinfrastructuren waarvan 
voertuigen gebruik maken

 ¾ Niet-operationele energieprocessen, zoals de pro-
ductie of constructie van winningsuitrustingen, ver-
voer- en verdeelsystemen, stroomgeneratoren, enz. 
en hun recyclage en afdanking. 

Als er een officiële wetgeving bestaat, moeten de opge-
nomen of niet-opgenomen emissies in overeenstem-
ming zijn met de lokale vereisten. In Frankrijk vraagt de 
regeling nu bijvoorbeeld om de CO2-emissie mee te 
delen (CO2).

Berekening
Om de uitstoot van een trip te bewaken, moet het bedrijf 
de trip opsplitsen in verschillende segmenten. De vol-
gende gegevens zijn van essentieel belang: 

 ¾ De opsplitsing van de route in segmenten en 
vervoermiddelen (te voet, met de fiets, met de auto, 
met de bus, met de tram, enz.)

 ¾ Een inschatting van de stand voor elk segment
 ¾ Een factorwaarde van de CO2-emissie voor een 
referentieafstand van elk segment.

De eerste twee punten houden direct verband aan de 
routeplanner van het vervoerbedrijf. Elk net heeft zijn 
eigen methodologie om de afstand van elk segment te 
evalueren. Deze methodologie kan zijn:  

 ¾ Echte afstanden
 ¾ Rechtlijnige afstanden
 ¾ Rechtlijnige afstanden vermenigvuldigd met een 
correctiefactor.

Om de CO2-emissies te meten, moet de tripcalculator 
toegang hebben tot de afstand van de segmenten voor 
de betreffende trip. De routeplanner moet zodanig ont-
wikkeld zijn dat de tripcalculator de afstand van elk seg-
ment kan gebruiken.

Het derde punt in verband met de CO2-emissiefactor 
wordt afgeleid van de prestatie-indicatoren op basis van 
een CO2-balans (zie het deel Prestatie-indicatoren). De 
totale emissie van de trip is gelijk aan de som van de 
emissie van elk tripsegment. De emissiefactoren moeten 
aangepast worden op basis van de ontwikkeling van de 
prestatie-indicatoren.

Om een goed beeld te krijgen van de emissie van hun 
verplaatsingen en om deze emissie te kunnen verge-
lijken met die van andere vervoermiddelen, moet de 
tripcalculator op de website een duidelijk beeld schet-
sen van de gebruikte methodologie en de gekozen 
emissiefactoren.
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OPLEIDINGSPORTAAL VOOR SCHOLEN IN 
MANCHESTER (TFGM)

Kinderen en hun ouders ervaren het openbaar vervoer 
steeds minder als een betrouwbaar vervoermiddel om 
naar te school te gaan. Daarom zijn verschillende genera-
ties volwassenen opgegroeid zonder ooit het openbaar 
vervoer te hebben gebruikt. Deze trend moet omge-
keerd worden voor toekomstige generaties. De belang-
rijkste doelstelling van het opleidingsportaal is kinderen 
op een educatieve, aangepaste en aantrekkelijke manier 
warm maken voor het openbaar vervoer. In het kader van 
Ticket to Kyoto werd het portaal ‘Little Planet’ ontwor-
pen en ontwikkeld. Dit is een leerruimte op klasniveau 
die deel uitmaakt van het nationaal leerplan in het VK. 
Kinderen leren over het effect van hun verplaatsingen en 
de gekozen vervoermiddelen. Ze kunnen de CO2-emissie 
berekenen van vervoer over de weg voor personen en 
groepen en ze leren hoe duurzamer vervoer kan bijdra-
gen tot een daling van de CO2-emissie en de uitstoot van 
andere stoffen, op lokaal en regionaal niveau.

CASESTUDY’S

RAPPORTERING VAN CO
2
-EMISSIES  

VOOR OPENBAARVERVOER- 
MAATSCHAPPIJEN IN FRANKRIJK 

In Frankrijk is het rapporteren van de CO2-emissie sinds 
december 2012 verplicht voor privébedrijven met meer 
dan 500 personeelsleden; openbare bedrijven met meer 
dan 250 personeelsleden; regionale, subregionale en 
lokale gebieden met meer dan 50.000 inwoners; en 
de centrale regering. Deze informatie is voor ieder-
een beschikbaar en wordt om de drie jaar aangepast. 
Bedrijven moeten ook een samenvatting publiceren 
van hun actieplan om de CO2-emissie tijdens de drie 
jaar durende periode te verminderen. De Franse richt-
lijnen voor rapportering vereisen het gebruik van nati-
onale emissiefactoren voor elektriciteitsverbruik. Sinds 
december 2013 moeten alle vervoerbedrijven (openbaar 
vervoer, autoverhuur, vluchten of vrachtvervoer) informa-
tie publiceren over de hoeveelheid CO2 die tijdens hun 
verplaatsingen uitgestoten wordt. 

Afb. 49 – Weergave van de milieu-informatie voor reizigers in Parijs, RATP
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CASESTUDY’S

THE BOOK

CO
2
-CALCULATOR IN PARIS (RATP)

RATP heeft een CO2-calculator ontwikkeld die direct 
beschikbaar is op de startpagina van de website van 
het bedrijf. Telkens een reis geboekt wordt, verschijnt 
de CO2-uitstoot van de reis op de resultatenpagina. Er 
worden twee waarden weergegeven, die de CO2-equi-
valente emissie aantonen op grond van de tractiestroom 
voor één reiziger: 

 ¾ CO2-emissies gegenereerd door het openbaar ver-
voer (hypothetische afstanden voor het openbaar 
vervoer zijn ‘rechtlijnige’ afstanden voor alle ver-
voersmodi)

 ¾ CO2-emissies gegenereerd door dezelfde reis, maar 
dan met de auto (hypothetische afstanden voor de 
auto zijn ‘rechtlijnige’ afstanden vermenigvuldigd met 
de correctiefactor voor de regio Ile-de-France). 

Afb. 50 – Screenshot van RATP’s CO2-calculator die in de trip 
calculator is ingebouwd

COMMUNICATION
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H
et Ticket to Kyoto-project heeft openbaarvervoeroperatoren en –autori-
teiten erop gewezen dat ze iets moeten doen aan het energiegebruik en 
de CO2-uitstoot, als ze willen dat het openbaar vervoer een reismogelijk-
heid met lage CO2-emissies blijft. De energiebevoorrading en –kosten 

gaan een ongewisse toekomst tegemoet en we mogen ons de komende 
jaren en decennia dan ook verwachten aan ingrijpende veranderingen. 
Vervoermaatschappijen moeten zich dus voorbereiden en hun activiteiten 
aan deze snel evoluerende context aanpassen. 

Ticket to Kyoto is een succesverhaal en wel om verschillende redenen.

Om te beginnen resulteerde de nauwe samenwerking en de goede verstand-
houding tussen de vijf partners in Europa tot een gemeenschappelijke ana-
lyse van de energie- en CO2-problematiek in het openbaar vervoer. Deze 
grensoverschrijdende en transparante benadering stelde de deelnemers in 
staat om informatie en vakkennis over specifieke topics uit te wisselen. Ze 
hebben met hun eigen ervaring aangetoond dat de energiekwesties op een 
gecoördineerde manier moeten worden aangepakt en dat er een strategi-
sche visie moet worden ontwikkeld over hoe de openbaarvervoersector kan 
komen tot meer energie-efficiëntie en minder CO2-intensiteit. Samen ontwik-
kelden en testten ze tools om een CO2-strategie uit te werken en bepaalden 
ze duidelijke prestatie-indicatoren om hun ecologische vooruitgang in de 
tijd te beoordelen. Een bijdrage waarbij om het even welk vervoerbedrijf dat 
werkt aan een eigen energie- en CO2-strategie, baat zal hebben. 

Vervolgens draaide het in dit project niet alleen om onderzoek, het uit-
wisselen van informatie en het uitwerken van een strategie. Het was voor 
de partners tegelijk een kans om hun huidige praktijken te verbeteren en 
te investeren in energiebesparing of energieproductiesystemen, om hun 
energieverbruik en hun CO2-footprint aanzienlijk te reduceren, maar ook 
om de kosten in belangrijke mate te drukken. Zo werd er onder meer geïn-
vesteerd in de bouw van een waterkrachtcentrale in een overstapsta-
tion in Manchester, het gebruik van een adiabatisch koelsysteem en 
een warmtepomp in metrostations in Parijs, de installatie van een  

BESLUIT

149



warmtekrachtkoppelingsunit in een Brusselse remise, de oprichting van een 
groen station in Bielefeld, het eco-ontwerp van stationskantoren in Rotterdam 
en de gelijktijdige installatie van systemen om remenergie terug te winnen 
in Bielefeld, Brussel en Rotterdam. Deze acties waren mogelijk dankzij de 
financiering van INTERREG IVB NWE en bleken een groot succes. Ze zullen 
zonder twijfel het pad effenen naar meer innovatie in de openbaarvervoersec-
tor en als relevante casestudy’s voor andere vervoermaatschappijen worden 
beschouwd. 

Tot slot was Ticket to Kyoto een ongelofelijk menselijk avontuur, dat mensen 
met een verschillende nationale en bedrijfscultuur samenbracht om te leren 
uit elkaars ervaringen en technische vakkennis. Ze haalden inspiratie uit de 
‘virtuous circle’ (opwaartse spiraal) van het begrip ‘shared value’ (gedeelde 
waarde)”18  dat stelt dat bedrijven economische waarde kunnen genereren door 
maatschappelijke waarde te creëren. Het bewust maken van het personeel, 
de burger en overige stakeholders was een zeer belangrijk onderdeel van het 
project. Er werden publieke campagnes en internationale events georganiseerd 
om mensen overal ter wereld te mobiliseren. De feedback van de openbaarver-
voersector was zeer positief. Het project sleepte bovendien een aantal prijzen 
in de wacht, een erkenning voor de hoge kwaliteit in termen van ecologische 
verbetering en kostenbesparing. 

Dit alles was mogelijk door het ongelofelijke engagement van het Ticket 
to Kyoto-team dat gedurende de vier jaar dat het project liep, kosten noch 
moeite spaarde. Dit boek vertelt het verhaal van deze zeer belangrijke 
Europese samenwerking en zal hopelijk anderen helpen mee op de trein van 
de duurzaamheid te springen “to Kyoto… and beyond”.

Het T2K-coördinatieteam

18. Michael E. Porter, Harvard Business School
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“We hebben in Manchester 
de snelst groeiende 
economie in het VK buiten 
Londen. Een van onze 
grootste uitdagingen 
is daarom deze groei 
te bevorderen op een 
manier die ons leefmilieu 
niet schaadt. Met andere 
woorden massavervoer 

zonder massale emissies!“

Dr Jon Lamonte 
Chief Executive, 
TfGM, Manchester 

Met Ticket to Kyoto wilden 
we onze verantwoordelijk-
heid nemen om de klimaat-
verandering aan te pakken 
en de CO

2
-uitstoot van het 

openbaar vervoer in de regio 
Rotterdam te verminderen. 
Nu dat het project is afge-
rond zullen andere open-
baarvervoer- 
maatschappijen hopelijk ons 
voorbeeld volgen en leren 

van onze best practices.” 

Pedro Peters 
Algemeen directeur,  
RET, Rotterdam

De Ticket to Kyoto-
verbeteringen in de 
energie-efficiëntie van het 
openbaar vervoer stemmen 
netjes overeen met onze 
ambitieuze groeistrategie 
voor het openbaar vervoer 

‘moBiel2030’.

Hans-Jürgen Krain 
Commercieel directeur,  
moBiel, Bielefeld 

Tijdens de kick-
offstartvergadering van 
het project in juni 2010 was 
ik onder de indruk van de 
motivatie van de partners. 
Sindsdien vindt er een 
vruchtbare en inspirerende 
uitwisseling van good 
practices tussen onze 
organisaties plaats. Er zijn 
innoverende investeringen 
gedaan, die hun operationeel 
nut al hebben bewezen. RATP 
gaat ook prat op zijn actieve 
bijdrage aan de ontwikkeling 
van een CO

2
-rekentool voor 

de openbaarvervoersector. 
Zo zullen alle spelers in 
de industrie strategische 
doelstellingen voor de 
verminderingen van 
CO

2
-emissies kunnen 

vooropstellen.

Isabelle Ockrent 
Senior-Vicevoorzitter,  
Communicatie & Merkstrategie  
RATP, Parijs 

Dankzij de hoge kwaliteit van 
de technische uitwisselingen 
hebben de vijf openbaar-
vervoermaatschappijen een 
stevige basis gelegd voor 
openbaar vervoer met lage 

CO
2
-emissies.

Brieuc de Meeûs 
Directeur-generaal,  
MIVB, Brussel
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AC: Alternating Current (wisselstroom)
ADEME: Frans agentschap voor milieu- en energiebeheer
AMR: Automatic meter reading
BREEAM: Building Research Establishment Environmental 

Assessment Methodology
KBA: Kosten-batenanalyse
CCTV: Closed-circuit television
CFL: Compacte fluorescentielamp
WKK: Warmtekrachtkoppeling
CNG: Compressed natural gas (samengeperst aardgas)
CO2: Koolstofdioxide
dB: Decibel
DC: Direct Current (gelijkstroom)
DGNB: Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen
EPC: Energy Performance Contracting 

(Energieprestatiecontract)
EPIC: Nationaal industrieel en commercieel 

overheidsbedrijf
ESCO: Energy Services Company 
ESS: Energieopslagsysteem
ETS: Emissions Trading Scheme (systeem voor 

verhandelbare emissierechten)
EU-27: Europese Unie met 27 Lidstaten
EU: Europese Unie
FTE: Voltijds equivalent
GBP: Brits pond
BKG: Broeikasgas
GWh: gigawattuur
HQE: Haute qualité environnementale (Hoge 

milieukwaliteit)
HVAC: Heating, ventilation and air-conditioning 

(verwarming, ventilatie en airconditioning)

IEA: Internationaal Energieagentschap
IPMVP: International Performance Measurement and 

Verification Protocol 
km: Kilometer
km2: Vierkante kilometer
kV: Kilovolt
kWh: Kilowattuur
LED: Light emitting diode
LPG: Liquefied petroleum gas
m/s: Meter per seconde
M€: Miljoen euro
m2: Vierkante meter
MWh: megawattuur
NWE: Noordwest-Europa
OPEC: Organisatie van de Olie-exporterende Landen
Reiziger.km: Reiziger.kilometer (gelijk aan één reiziger die één 

kilometer aflegt)
PIR: Passief infrarood
RER: Réseau express régional of snelmetronet (regio 

Ile-de-France)
ROI: Return on investment
Plaats.km: Plaats.kilometer (gelijk aan de voorziening van 

één zitplaats gedurende één kilometer)
STIF: Vervoersautoriteit in de regio Ile-de-France
T2K: Ticket to Kyoto
TCO: Total cost of ownership (totale kosten van het 

gebruik)
TCO2: Ton CO2

teq CO2: Ton CO2-equivalent
UPS: Uninterruptible power system (niet 

onderbreekbare voeding)
V:  Volt
VTE: Voltijds equivalent

VERKLARENDE WOORDENLIJST
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p. 111 : RET (R. Keus) | p. 112 : RET, Espaces-Mobilités | p. 113 : RATP (B. Marguerite), RET | p. 114 : TfGM | p. 115 : TfGM | p. 116 : 

moBiel (Huib Rutten) | p. 117 : TfGM | p. 118 : STIB-MIVB | p. 123 : STIB-MIVB | p. 128 : RET | p. 131 : Prophets | p. 132 : moBiel | 

p. 134 : STIB-MIVB | p. 138-139 : moBiel (Veit Mette) | p. 141 : Prophets, TfGM, RET (R. Keus) | p. 144-145 : RATP (B. Marguerite) | 

p. 148-149 : RET (R. Keus) | p. 150 : RATP (J.-F. Mauboussin) | p. 152 : TfGM 14-1806
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