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1. Grenzen aan onze planeet: de noodzaak van een klimaatactieplan
De mitigatie van de klimaatverandering en de adaptatie aan een nieuw klimaat behoren inmiddels tot
de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Ook België ratificeerde het klimaatakkoord van Parijs dat
als doel heeft de gemiddelde temperatuurstijging ten gevolge van broeikasgasemissies onder 1,5°C te
houden ten opzichte van het pre-industrieel niveau. Recent voorspelden de Verenigde Naties
bovendien dat in 2050 zo’n 70% van de wereldbevolking in steden zal wonen en dat het aandeel van
deze stadsbewoners in de globale uitstoot van broeikasgassen steeds groter zal worden. In deze
context wordt het belang van een duurzame stadsontwikkeling steeds meer erkend. De uitdaging
bestaat er in om, ook in België, het groeiende aandeel stadsbewoners een comfortabele en
kwalitatieve leefomgeving aan te bieden, doch met respect voor de draagkracht en de grenzen van
onze planeet. Ook Leuven erkent haar verantwoordelijkheid hierin. In 2010 werd het belang van een
klimaatneutraal Leuven uitgesproken door Stad Leuven, het AGSL, de KU Leuven en enkele
middenveldorganisaties. Enkele jaren later, op 9 november 2013, richtten 60 stichtende leden,
waaronder inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en (semi-)publieke overheden, de stadsbrede vzw
Leuven Klimaatneutraal 2030, nu Leuven 2030 op. Ook het AGSL was en is een belangrijk stichtend lid
van de vzw.
Om dit uitgesproken engagement om te zetten in daadkrachtige acties, is het nodig om een strategisch
en operationeel kader uit te tekenen waarin duidelijk bepaald wordt hoe elk van deze leden kan en zal
bijdragen tot een klimaatneutraal Leuven. In 2014 werd door het AGSL reeds een eerste
klimaatactieplan opgesteld met specifieke acties voor de verschillende teams binnen de organisatie.
Nu, 4 jaar later, is dit plan aan een update toe en herbekijkt de organisatie hoe nieuwe inzichten samen
met de uitbreiding van het personeelsbestand geïncorporeerd kunnen worden in dit klimaatactieplan.

2. Het AGSL en haar impact op het klimaat
a. De missie van het AGSL
Als autonoom gemeentebedrijf vormt het AGSL, in de terminologie van het Gemeentedecreet, een
gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, d.i. een dienst met een eigen rechtspersoonlijkheid
die door de gemeente wordt opgericht en die belast is met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van
gemeentelijk belang. Vanuit zijn taakstelling inzake beleidsuitvoering kan het tevens betrokken
worden bij de beleidsvoorbereiding.
De missie van het AGSL kan kort worden samengevat als volgt: ‘Het AGSL geeft in de eerste plaats
uitvoering aan de stedelijke beleidsdoelstellingen door het coördineren en het initiëren van
projectmatige ingrepen in de fysieke ruimte. Dankzij de opgebouwde know-how vervult het bij
uitbreiding een spilfunctie in het stedelijk vastgoedbeleid en -beheer. Het beschikt daarbij over de
operationele autonomie om soepel en bedrijfsmatig te werk te gaan. Daardoor kan het zich vlot
bewegen in een marktomgeving en haar opdracht zo efficiënt mogelijk vervullen.’
Het AGSL werd in het leven geroepen om te investeren in een kwalitatieve, stedelijke ruimte om te
wonen, te werken, te leven en te ontspannen en om een alternatief te bieden voor suburbanisatie en
stadsvlucht.
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b. De impact van het bedrijf op het klimaat
Het stedelijk model is één van de meest optimale woonmodellen waarbij energie, mobiliteit,
materialen etc. op een efficiënte manier kunnen worden ingezet. Woningen die zich buiten de
woonkern bevinden, hebben namelijk een grotere ecologische voetafdruk dan woningen die zich
binnen de woonkern bevinden, voornamelijk door een minder efficiënt gebruik van energie,
materialen en nutsvoorzieningen. Dit geldt ook voor de bewoners, die door een hogere nood aan
individuele verplaatsingen hun voetafdruk zien stijgen ten opzichte van de stadsbewoner. Als
stadsontwikkelaar kan het AGSL dus bijdragen tot de reductie van broeikasgasemissies door haar
stedelijke projecten zo te realiseren dat de uitstoot van de gebruikers en bijgevolg de Leuvense burger
tot een minimum wordt herleid. Dit geldt voor kopers en huurders van de eigen projecten, van het
OCMW en de stad, maar ook voor de gebruikers van de dienstencentra in beheer van het bedrijf, zoals
het stadskantoor.
Door bovendien nog eens specifiek in te zetten op verdichting in bestaande gebieden en het
ontwikkelen van brownfield gebieden kunnen nog onaangeroerde groene gebieden behouden blijven
en krijgen vervuilde en onherbergzame stadssites opnieuw een meer groene invulling.
Het AGSL engageert zich er bovendien toe om als een goede huisvader zelf het goede voorbeeld te
geven en binnen de eigen organisatie haar werking in stijgende lijn volgens hetzelfde duurzame
gedachtengoed uit te rollen. De organisatie wil als belangrijke partner van Leuven 2030 vzw haar
verantwoordelijkheid als ambassadeur opnemen en zo de eigen werknemers maar ook derden, zoals
leveranciers en aannemers, stimuleren om de eigen impact op het klimaat en de leefomgeving te
analyseren en bij te sturen waar nodig.

c. Engagement van het bedrijf
Met dit engagement wil het AGSL wezenlijk bijdragen tot de reductie van de uitstoot van
klimaatverstorende broeikasgassen als gevolg van de eigen werking. Het AGSL streeft ernaar haar
uitstoot te verlagen door een aangepast beleid te voeren en een aangepast aanbod van activiteiten,
producten, diensten, investeringen en uitrustingen te voorzien. Dit geldt voor haar eigen
medewerkers, maar het AGSL wil met uitbreiding ook haar klanten, huurders, leveranciers en andere
betrokkenen sensibiliseren en aansporen de uitstoot te verlagen.
De concrete ambitie van het AGSL voor 2018-2022 en de daaropvolgende jaren bestaat erin om te
streven naar een sterke reductie van de eigen CO2-uitstoot; deels door eigen inspanningen op vlak van
energieverbruik en verbruik van goederen, maar ook door de aard van haar activiteiten en door het
faciliteren van inspanningen door derden. Deze reductie wil het AGSL bekomen door de uitvoering van
onderstaande acties. Dit document en bijgevolg de voorgenomen acties zullen met regelmaat
geüpdatet worden volgens nieuwe inzichten, opportuniteiten en naargelang de doorgevoerde
veranderingen in het organogram van de organisatie.

3. Nulmeting 2012
Het AGSL beschikt over een nulmeting voor het referentiejaar 2012. Dit jaar werd bij de opstelling van
het eerste klimaatactieplan als nulmeting gekozen aangezien er vanaf 2013 reeds aanzienlijke
inspanningen zijn geleverd, vooral inzake energetische optimalisatie in de dienstencentra.
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De nulmeting beperkte zich tot referentiewaarden die voortkomen uit scope 1 & 2 (zie figuur 1) en zijn
samengesteld voor activiteiten die in 2012 al lopende waren en waarbinnen effectief een reductie in
CO2-uitstoot kan gerealiseerd worden. Scope 3-emissies zijn zeer moeilijk te kwantificeren en werden
niet mee in rekening gebracht. Desalniettemin moet men er rekening mee houden dat uit onderzoek
blijkt dat scope 3-emissies voor Leuven meer dan het dubbele van scope 1- en scope 2-emissies samen
bedragen. Ondanks het gebrek aan concrete CO2-cijfers voor scope 3-emissies, moet ook hier getracht
worden deze emissies via concrete acties te reduceren. Het spreekt voor zich dat naast CO2-emissies
ook andere milieuparameters van belang zijn, zoals waterconsumptie of uitstoot van fijn stof. De
nulmeting van 2012 werd beperkt tot verbruiksgegevens voor gas, water en elektriciteit, het aantal
dienstverplaatsingen en het gebruik van koelgassen in het politiehuis en het stadskantoor.

Figuur 1. Scope 1, 2 en 3. Bron: The Greenhouse Gas Protocol Initiative

a. Mobiliteit
Kilometers dienstverplaatsingen met de wagen in 2013: 34 dienstverplaatsingen met een gemiddelde
verplaatsing van 48,6 km, of een totale afstand op jaarbasis van 1.653km.

b. Energieverbruik 2012
i.

Abdij van Park
Totaal energieverbruik van de site in 2012 is gekend door stad Leuven (niet het AGSL)

ii.

Stadskantoor
Elektriciteit: 1.067.806kWh (100% groene stroom op basis van Garantie van
Oorsprong)
Gas: 843.252kWh
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iii.

Politiehuis
Elektriciteit: 1.199.641kWh (100% groene stroom op basis van Garantie van
Oorsprong)
Gas: 1.064.307kWh

iv.

De Girafant (opgelet: slechts gedeeltelijk in gebruik in 2012)
Elektriciteit: 145.836,37kWh (100% groene stroom op basis van Garantie van
Oorsprong)
Gas: 270.560kWh

c. Koelgassen binnen de dienstencentra

Hierbij werd echter een belangrijke opmerking gemaakt in het klimaatactieplan van 2014:
Elk van bovenstaande CO2-emissies zijn ook reeds opgenomen in de nulmeting van de stad Leuven
omdat:
•
•

•

Het AGSL gebruik maakt van het wagenpark van de stad Leuven
De Abdij van Park op moment van nulmeting nog in erfpacht is bij de stad Leuven (en zij
een geconsolideerde nulmeting doen over het patrimonium groep Leuven waaruit het niet
mogelijk is om gegevens over 1 site te isoleren)
De dienstencentra mee opgenomen zijn in de energiestudie van de stad Leuven (door
Eandis) en de uitstoot, veroorzaakt in de dienstencentra, dus ook mee opgenomen zijn in
de geconsolideerde nulmeting van de stad Leuven, waaruit het niet mogelijk is om
gegevens over 1 site te isoleren.

Om dubbeltellingen met het actieplan van de stad Leuven te vermijden, dienen alle inspanningen die
in bovenstaande domeinen geleverd worden, dan ook afgetrokken te worden van de nulmeting in het
jaar 2010 van de stad Leuven. Hiervoor is de nodige coördinatie tussen AGSL en stad Leuven vereist.
Bijgevolg moet het actieplan van het AGSL altijd samen met dat van de stad Leuven bekeken worden.
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4. Afgeronde acties 2014-2017
Om uitvoering te geven aan het klimaatactieplan werden vanaf 2014 alle afdelingen van het AGSL
gemobiliseerd: ieder van de afdelingen en de administratie droeg de verantwoordelijkheid over
minstens één actie op jaarbasis. Per kwartaal kwamen de projectverantwoordelijken samen in een
werkgroep, waar de voortgang en de planning werd gerapporteerd en ervaringen en ideeën werden
uitgewisseld.
Onderstaande tabel geeft weer welke concrete acties de afdelingen van het AGSL ondernomen
hebben, van 2014 tot en met 2017.
Projecten

Vastgoed

Facilitair beheer

Stafteam

Verkenning
duurzaamheidskader en
meetinstrument

Verhuur pop-up stores

Nulmeting energieverbruik

Digitale loonbrieven

Opstart gesprekken
ruimtedeelplatform

Opzet Save@Work: 3maandelijks overleg

Vermindering papiergebruik
printers

Isolatie stookplaats
stadskantoor, Girafant en
Politiehuis

Enquête
dienstverplaatsingen

Vlaamse Maatstaf ’t
Wisselspoor ‘excellent’ +
BEN
Vlaamse Maatstaf cohousing
Geldenaaksebaan? +
Externe controle door
Dialoog
Stimuleren gebruik
groene ruimtes: tijdelijk
park CW

Sensibilisatie
energieverbruik
Vermindering
energiegebruik stadskantoor
met 25% in 2017 tov
nulmeting
Optimalisatie BMS
stadskantoor
LED-verlichting in sanitaire
cellen

Mobiliteitsbeleid woonwerk- en
dienstverplaatsingen
Nieuw reservatiesysteem
dienstfietsen
Uitwerking Flex income plan
mobiliteit
Blue Bike-abonnementen
voor AGSL-werknemers
Gebruik flessenwater
omzetten naar kraanwater

EPC-screening

5. Klimaatacties per afdeling vanaf 2018
Onderstaande paragrafen exploreren in detail hoe de verschillende teams van het AGSL concreet een
bijdrage kunnen leveren aan de Leuven 2030-doelstelling. Per team wordt er een strategische
doelstelling aangegeven. Deze strategische doelstelling geeft de richting aan waar de werking van het
team naar dient te evolueren om tot klimaatneutraliteit te komen. Bijlage 1 bevat een overzicht van
de stadsbrede maatregelen die volgens het wetenschappelijk rapport van Leuven 2030 vzw
ondernomen dienen te worden in de verschillende domeinen om tot een klimaatneutrale stad te
komen. Voor elke maatregel wordt aangeduid of en waar deze kruist met de werking van het AGSL.
Deze maatregelen vormen een leidraad in het klimaatactieplan van het AGSL, doch mogen zij niet als
allesomvattend beschouwd worden. Nieuwe maatregelen kunnen op de voorgrond treden wegens
voortschrijdend inzicht, anderen kunnen om dezelfde reden minder relevant blijken.
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Daarnaast wordt er rekening gehouden met de aanbevelingen die voortvloeiden uit de teamdag van
september 2017 (bijlage 2). De klimaatacties die op de teamdag werden voorgesteld door de
werknemers van het AGSL, worden verondersteld breed gedragen te zijn door de hele organisatie.
Deze klimaatacties werden eveneens goedgekeurd door het directiecomité als vertrekpunt voor de
actualisatie van het klimaatactieplan.
Tenslotte worden per afdeling concrete acties opgesomd die ondernomen dienen te worden opdat
deze strategische doelstellingen en bijgevolg ook klimaatneutraliteit behaald kunnen worden. Ook hier
geldt dat deze acties niet als allesomvattend beschouwd mogen worden. Nieuwe acties zullen zich
opdringen naarmate de eigen inzichten evolueren en nieuwe technologieën beschikbaar worden. Laat
dit echter geen reden zijn om een afwachtende houding aan te nemen, gezien de urgentie van de
klimaatproblematiek en de uitgebreide waaier aan klimaatacties die in het bereik van de organisatie
liggen.

1. Team Facilitair Beheer
a. Strategische doelstellingen
60% van de Leuvense CO2-uitstoot is afkomstig van de energie die we verbruiken in onze gebouwen.
Het overgrote deel van deze energie wordt aangewend voor de verwarming van onze gebouwen (meer
dan 2000 GWh/jaar in 2010). Op de tweede plaats komt het elektriciteitsverbruik (meer dan 700
GWh/jaar in 2010). Het team Facilitair Beheer van het AGSL heeft als gebouwbeheerder dan ook een
cruciale rol te spelen in de reductie van de CO2-uitstoot van de eigen organisatie, maar ook voor de
stad in zijn geheel. In het wetenschappelijk rapport van Leuven 2030 wordt gesteld dat er bij de nietresidentiële gebouwen tegen 2030 en 2050 respectievelijk een uitstootreductie van 53% en 77%
haalbaar is, met een jaarlijkse opbrengst van 9,5 miljoen €/jaar in 2030 tot 2 miljoen €/jaar in 2050.
Op termijn is deze reductie in belangrijke mate toe te schrijven aan de diepgaande renovatie van de
bestaande niet‐residentiële gebouwen. Leuven 2030 raadt in haar wetenschappelijk rapport aan om
energiereductie en bijgevolg CO2-uitstoot te bekomen volgens de Trias Energetica. Volgens deze
aanpak wordt het energiegebruik in gebouwen verduurzaamd in drie stappen: (1) het verminderen van
de energievraag, (2) het inzetten van duurzame energiebronnen en (3) het saldo aan benodigde
fossiele energie zo efficiënt mogelijk invullen door de technologische verbetering van installaties.
Het wetenschappelijk rapport van Leuven 2030 (p.84) stelt hiertoe enkele algemene maatregelen voor,
die ook door het AGSL geïmplementeerd kunnen worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installeren van energiezuinige verlichting;
Warmtepompen op groene stroom voor verwarming en koeling;
Doorgedreven isolatie van de daken;
Renovatiegraad van niet‐residentiële gebouwen optrekken naar 2% per jaar tegen 2030;
Vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas;
Monitoring en visualisatie van het eigen energieverbruik;
Plaatsen van PV‐cellen op niet‐residentiële gebouwen;
Plaatsen van zonneboilers op niet-residentiële gebouwen;
Recupereren van reststromen;
Balansventilatie en schuifdeuren plaatsen.
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Naast het beperken en optimaliseren van het energieverbruik in de gebouwen onder beheer van het
AGSL, kan het team Facilitair Beheer ook in de domeinen Consumptie en Mobiliteit bijdragen aan een
klimaatneutrale stad. De uitstoot van de Leuvense mobiliteit bedraagt 25% van de totale uitstoot. De
uitstoot ten gevolge van onze consumptie is moeilijk te kwantificeren, maar er wordt geschat dat deze
meer dan het dubbele van de scope 1- en scope 2-emissies bedraagt (de uitstoot op Leuvens
grondgebied en de uitstoot ten gevolge van ons energieverbruik respectievelijk). Leuven 2030 geeft in
deze domeinen de volgende aanbevelingen (Wetenschappelijk rapport p. 89 en p. 37 respectievelijk):
•
•
•
•
•
•
•
•

Collectief goederentransport;
Verduurzamen en verminderen van het eigen transport;
Uitbreiding van het aantal fietsstaanplaatsen;
Verduurzamen en verminderen van de eigen consumptie: lokale producten uit duurzame
materialen vervaardigd;
Promoten van de herstel-economie en het tweedehandsgebruik;
Beperken van de eigen afvalproductie;
Beperken van de eigen waterconsumptie;
Overschakelen naar circulaire aankopen.

Uit de brainstormsessie van de teamdag (september 2017) kwamen aanbevelingen naar voor die
aansluiten bij bovenstaande strategische doelstellingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdere relighting;
Bestaand patrimonium renoveren;
Vernieuwen dak politiehuis;
Beter recycleren;
Visie inzake parkeren opstellen;
Fietspompen voorzien;
Kiezen voor duurzame aankopen en leveranciers;
Betere infrastructuur voor elektrische wagens en fietsen.

Daarnaast wordt er binnen het team zelf het nodige belang gehecht aan een continue opleiding van
alle teamleden over thema’s die kaderen binnen het duurzaam beheren van gebouwen.

b. Korte-termijnacties (opstart 2018-2019)
•

Energie en gebouwen:
o Stadskantoor: verlagen van de ingestelde temperatuur van de verwarmingsinstallatie
van 24 naar 22 graden;
o Stadskantoor: verdere optimalisatie van het BMS-systeem;
o Stadskantoor: optimalisatie van de luchtgroepen;
o Stadskantoor: aanpassen van de liftschachten;
o Politiehuis: Vernieuwing van het BMS-systeem;
o Politiehuis: Vernieuwing van het dak inclusief 10cm extra PUR-platen;
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o

o

o

Hernieuwbare energieproductie: evalueren van de dakstructuren van de gebouwen in
beheer van het AGSL om na te gaan of deze ingezet kunnen worden voor de opwekking
van hernieuwbare energie (zonnepanelen of zonneboilers).
Bijv. Politiehuis: Ecopower voert haalbaarheidsstudie uit voor de installatie van
zonnepanelen op het dak van het politehuis en dit in het kader van LICHT Leuven;
De piste van de circulaire verlichting onderzoeken voor het stadskantoor: er zal
onderzocht worden of licht als dienst voordeliger en energiezuiniger is voor het
stadskantoor ten opzicht van het huidige model waarbij lampen zelf aangekocht
worden;
Een nieuwe koelinstallatie voor het stadskantoor. De huidige installatie verbruikt
momenteel 700MWh/jaar (rapport ENGIE) en is daarmee één van de grootste
energieverbruikers. Er wordt onderzocht of dit via een ESCO (Energie Saving
Company) kan.

•

Mobiliteit:
o Optimalisatie van de fietsenparking van het stadskantoor;
o Installatie oplaadpunten voor e-fietsen;
o Uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen;
o Nummeren van de trappen in de traphallen om het gebruik van de trap te stimuleren;
o Fietspompen voorzien in de fietsenstallingen, in samenwerking met de Dienst Fietsen;

•

Consumptie:
o Het flessenwater in de vergaderzalen van het stadskantoor vervangen door
kraantjeswater om waterverspilling tegen te gaan;
o Zelfsluitende kraantjes in de toiletten van het stadskantoor installeren om
waterverspilling tegen te gaan;
o Hergebruik van bestaand meubilair, bijv. bij herinrichting van de 1ste verdieping van
het stadskantoor wordt 95% van de bestaande meubels hergebruikt, in een andere
configuratie;
o Meubels in verschillende gebouwen uniform maken zodat onderlinge wissels mogelijk
zijn;
o Het steeds in overweging nemen van de mogelijkheid tot circulair aankopen, ook voor
grotere installaties.
o Sensibiliseren over het verminderen van afval en betere recyclage in stadskantoor.
Bijv. recyclage van zachte plastics.

c. Lange-termijnacties (opstart vanaf 2020)
•

Energie en gebouwen:
o Algemeen: bij de nieuwe aanbesteding van een energieleverancier kiezen voor echte
groene stroom, niet voor grijze stroom die groen gemaakt werd aan de hand van
Garanties van Oorsprong;
o De liftschachten aanpassen in andere gebouwen in het beheer van het AGSL, analoog
aan het stadskantoor, na positieve evaluatie;
o Politiehuis: Analoog aan het stadskantoor moet dit gebouw energiezuiniger gemaakt
worden. Daarnaast is er ook nood aan het sensibiliseren en de educatie van de
gebruikers;
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o

•

•

Politiehuis: Het werkmodel van circulaire verlichting doortrekken naar het politiehuis
bij een positieve evaluatie van het proces in het stadskantoor;
Mobiliteit:
o Bemiddelen bij de Dienst Aankopen voor het opzetten van een algemene
aankoopcentrale opdat aankopen gegroepeerd geleverd kunnen worden;
Consumptie:
o Opstarten van een tweede circulaire aankooptraject in het kader van de Green Deal
Circulair Vlaanderen, mogelijks de circulaire aankoop van de tapijtvloeren in het
stadskantoor;
o Een kader creëren opdat er standaard in elk bestek gevraagd wordt dat de leverancier
aantoont wat hij doet op vlak van duurzaamheid. Momenteel wordt er bijvoorbeeld al
aan de leverancier gevraagd om zijn afval terug mee te nemen na de levering.
Meerdere vereisten kunnen in het bestek opgenomen worden.

2. Team Vastgoed

a. Strategische doelstellingen
Zoals eerder vermeld werd, is 60% van de Leuvense CO2-uitstoot afkomstig van het
energieverbruik van gebouwen. Het verminderen en verduurzamen van het energieverbruik van
de Leuvense gebouwen, zowel residentieel als niet-residentieel, is dan ook een prioriteit om de
2030-doelstelling te behalen. Als vastgoedbeheerder van verschillende faciliteiten en woningen,
kan het team Vastgoed van het AGSL hier een sensibiliserende rol in opnemen. In het
wetenschappelijk rapport van Leuven 2030 wordt bijvoorbeeld vooropgesteld dat het
elektriciteitsverbruik van de Leuvenaar gehalveerd dient te worden, van 4400 kWh/jaar in 2010
naar 2000 kWh/jaar en dit door het bewuster gebruik van energiezuinige apparaten en monitoring.
Daarnaast kan het team een ondersteunende rol opnemen bij de ontwikkeling van hernieuwbare
energieprojecten.
Ook in het domein Consumptie (bijv. afvalproductie en waterverbruik), kan het team een positieve
bijdrage leveren door haar gebruikers te sensibiliseren.
In de domeinen Natuur en Landbouw kan het team een positieve invloed hebben op de CO2-opslag
op Leuvens grondgebied door de ondersteuning van stadslandbouw- en natuurprojecten.
Daarnaast kan het team een bijdrage leveren door haar invloed op het ruimtegebruik in Leuven
en dit op twee manieren: enerzijds door bij de opstelling van het stadsbrede vastgoedbeleid
aandacht te vragen voor duurzame projectontwikkeling op Leuvens grondgebied; anderzijds door
een rol op te nemen in het opzetten van een ruimtedeelplatform opdat de Leuvense ruimte
efficiënter gebruikt kan worden en het onnodig aansnijden van open ruimte vermeden kan
worden.
In het wetenschappelijk rapport van Leuven 2030 vinden we volgende maatregelen terug om
bovenstaande strategische doelstellingen te bereiken:
•
•
•

Plaatsen van windturbines op Leuven grondgebied;
Beperking elektriciteitsverbruik gezinnen tot 2000 kWh;
Aankoop van 100 hectare bos;
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•
•
•

Opzetten van een lokale voedselstrategie;
Behoud van de open ruimte;
Ruimtedelen.

Uit de brainstormsessie van de teamdag (september 2017) kwamen aanbevelingen naar voor die
aansluiten bij bovenstaande strategische doelstellingen:
•
•
•

Eigen gronden behouden en strategisch aankopen om deze in te zetten voor
duurzame projecten;
Lokale, duurzame landbouw ondersteunen;
Investeren in de opwekking van eigen hernieuwbare energie.

b. Korte-termijnacties (opstart 2018-2019)
•

•

•

•

•

Energie en gebouwen:
o Sensibiliseren van de huurders inzake hun energieverbruik. Dit kan tevens door de
promotie van de Leuvense energiecoach en het promoten van het monitoren van
het eigen verbruik;
o Opstellen en verspreiden van educatief materieel (eventueel door externen);
o Promoten van de campagne Leuven Switcht bij de eigen huurders;
Hernieuwbare energieproductie
o Ondersteuning bieden aan de desbetreffende stadsdiensten bij de uitwerking van
hernieuwbare energieprojecten;
Landbouw en natuur
o Verdere ondersteuning aan lokale landbouwprojecten bieden, analoog aan het
lopende project aan de Abdij van Park. Momenteel is er nog geen akkoord bij Stad
Leuven over wat er met de pachtvrije gronden van het OCMW dient te gebeuren.
Eerder werd hier gesteld dat deze ingezet zouden worden voor lokale
landbouwprojecten, waarvan een deel sociale-economieprojecten zouden zijn.
o Aandacht voor potentiële duurzame projecten bij de ontwikkeling van eigen
gronden, bijv. stadslandbouw;
Consumptie
o Ondersteuning bieden aan het huidige project van Leuven 2030 ter ontwikkeling
van een Leuvense lokale voedselstrategie;
o Sensibiliseren van de huurders inzake hun waterconsumptie en afvalproductie,
promoten van recyclage bij de huurders. Tevens mogelijk door educatief materiaal
opgesteld door externen;
Ruimtegebruik
o Ontwikkelen van een ruimtedeelplatform in samenwerking met de
desbetreffende stadsdiensten en externen;
o Uitwerking van een Leuvens vastgoedbeleid met aandacht voor duurzaam
ruimtegebruik.

c. Lange-termijnacties (opstart vanaf 2020)
Te bepalen.
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3. Team Projecten

a. Strategische doelstellingen
60% van de Leuvense CO2-uitstoot is afkomstig van de energie die we verbruiken in onze gebouwen.
Op de tweede plaats, met 25% van het totaal, staat de Leuvense mobiliteit als bron van
broeikasgassen. Het team Projecten van het AGSL heeft een grote potentiele impact in deze drie
domeinen, waar een substantiële CO2-reductie te bekomen is.
Leuven 2030 raadt in haar wetenschappelijk rapport aan om de energiereductie in de gebouwen te
bekomen volgens de Trias Energetica. Volgens deze aanpak wordt het energiegebruik in gebouwen
verduurzaamd in drie stappen: (1) het verminderen van de energievraag, (2) het inzetten van
duurzame energiebronnen en (3) het saldo aan benodigde fossiele energie zo efficiënt mogelijk
invullen door de technologische verbetering van installaties.
Het wetenschappelijk rapport van Leuven 2030 (p.84) stelt hiertoe enkele algemene maatregelen voor,
die kruisen met de werking van team Projecten van het AGSL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovatiegraad van residentiële gebouwen optrekken van 0.6% per jaar in 2010 naar 3% tegen
2050;
Renovatiegraad van niet‐residentiële gebouwen optrekken naar 2% per jaar;
Energiezuinige verlichting installeren;
Warmtepompen op groene stroom voor verwarming en koeling;
Doorgedreven isolatie van de daken;
Vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas;
Monitoring en visualisatie van het energieverbruik, slimme meters;
Plaatsen van PV‐cellen op residentiële en niet‐residentiële gebouwen;
Recupereren van reststromen, implementatie van warmtenetten;
Optimale oriëntatie van nieuwbouw;
Passiefhuisstandaard voor nieuwbouw;
Optimaliseren van ruimtegebruik.

Ook in het domein Mobiliteit wordt er aanbevolen om volgens de Trias Logica te werken: in de eerste
plaats moet de mobiliteitsbehoefte omlaag door ingrepen in de ruimtelijke ordening en de socioeconomische organisatie van de stad; daarna moet de overige mobiliteitsvraag door energiezuinige
transportmiddelen ingevuld worden; als laatste dienen duurzame energiebronnen ingezet te worden
voor de resterende energiebehoefte (bijvoorbeeld elektrische voertuigen op hernieuwbare stroom).
Team Projecten kan door haar invloed op de ruimtelijke ordening vooral van invloed zijn in de eerste
stap van deze Trias Logica. Bovendien kan zij het gebruik van duurzame transportmiddelen stimuleren
door de nodige infrastructuur hiervoor te voorzien in haar projecten. In het wetenschappelijk rapport
van Leuven 2030 vinden we voor dit domein nog onderstaande aanbevelingen terug die kruisen met
de werking van Team Projecten:
•
•
•
•

Collectief goederentransport;
Uitbreiding van het aantal fietsstaanplaatsen;
Modal shift naar duurzame vervoersmiddelen stimuleren;
40.000 nieuwe fietsparkeerplaatsen;
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•
•

Aangepast parkeerbeleid: 5.000 bijkomende staanplaatsen op de randparkings, 3.000 plaatsen
minder binnen de stad;
Autoluwe binnenstad.

Naast de domeinen Energie, Gebouwen en Mobiliteit, heeft het team Projecten ook een belangrijke
invloed in het domein Natuur. Door de klimaatverandering zullen er meer hittegolven plaatsvinden en
deze zullen in de stad sterker voelbaar zijn dan op het platteland (hitte-eilandeffect). Bomen worden
dan een belangrijke bron van schaduw en koelte. Omdat planten veel water opnemen, bieden ze
bovendien een buffer tegen wateroverlast. Waterlopen en waterpartijen hebben ook een belangrijk
koelend effect in een warmer klimaat en kunnen bovendien water opslaan bij hevige regenval. De Dijle
zal om die redenen een belangrijke klimaatpartner worden van de Leuvenaars. Dit is belangrijk
aangezien er in de toekomst meer neerslag zal zijn als gevolg van de klimaatverandering. Ook voor
Leuven worden hitte en wateroverlast als belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering gezien. De
projectleiders van het AGSL dienen zich hiervan bewust te zijn opdat zij in hun projectontwikkelingen
hier de nodige aandacht aan kunnen besteden.
In Leuven moet er bovendien worden ingezet op het creëren van bijkomende CO₂ “opslagplaatsen”,
zodat meer CO₂ uit de lucht opgeslagen kan worden in planten en in de bodem. Het effect op de CO₂balans in onze stad blijft beperkt, maar het is belangrijk om ook de indirecte voordelen in overweging
te nemen, zoals hierboven al werd aangegeven, in het licht van klimaatadaptatie.
Volgende maatregelen uit het wetenschappelijk rapport zijn relevant en haalbaar:
• 10.000 bomen aanplanten in de bebouwde kom;
• Aankoop van 100 hectare bos;
• Het reeds aanwezige netwerk van groen en water behouden en versterken;
• De rol van groen en water in de stad blijvend onderzoeken om kennisleemtes op te vullen;
• Ontzegeling van het openbare en private domein, waarbij verharde oppervlakten
omgevormd worden tot waterdoorlaatbare oppervlakten.

Als laatste heeft het team Projecten ook in de domeinen Landbouw en Consumptie een belangrijke
bijdrage te leveren. De uitstoot ten gevolge van onze consumptie is moeilijk te kwantificeren, omdat
producten vaak een hele weg afleggen vooraleer ze ons bereiken, maar er wordt geschat dat deze
meer dan het dubbele van de scope 1- en scope 2-emissies bedraagt (de emissies op Leuvens
grondgebied en deze ten gevolge van ons energieverbruik). De nodige aandacht moet dan ook gaan
naar het reduceren van deze emissies. Leuven 2030 geeft de volgende aanbevelingen
(Wetenschappelijk rapport p. 37):
•
•
•
•
•
•
•
•

Verduurzamen en verminderen van de eigen consumptie: lokale producten uit duurzame
materialen vervaardigd;
Promoten van de herstel-economie en het tweedehandsgebruik;
Beperken van de eigen afvalproductie;
Beperken van de eigen waterconsumptie;
Recycleren;
Overschakelen naar circulaire aankopen;
Duurzame voedingspatronen bij de bevolking stimuleren en promoten;
Voedselverspilling voorkomen en voedseloverschotten optimaal hergebruiken.
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Uit de brainstormsessie van de teamdag (september 2017) kwamen onderstaande aanbevelingen naar
voor, die aansluiten bij de aanbevelingen uit het wetenschappelijk rapport:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeren in de opwekking van eigen hernieuwbare energie;
Daken inzetten voor groen, water, publieke ruimte, energieopwekking;
Inzetten op gezinswoningen en betaalbaar duurzaam wonen;
Meer aandacht voor groen en water in eigen projecten;
Eigen patrimonium inzetten voor ontwikkeling stadswoningen;
Ondersteuning bottom-up organisatie wijken;
Betrokkenheid en bewustwording vergroten via publiek forum;
Universal design van studiedienst Weg- en Waterverkeer ondersteunen;
Meer aandacht voor alternatieve ontwikkelingsformules;
Bestaand patrimonium renoveren;
Betere infrastructuur voor elektrische wagens en fietsen;
Kiezen voor duurzame aankopen en leveranciers;
Lokale, duurzame landbouw ondersteunen;
Investeren in interne expertise, externe expertise consulteren.

b. Korte-termijnacties (opstart 2018-2019)
• Voor het team Projecten werd reeds in het klimaatactieplan van 2014 vastgelegd
dat er een gedegen duurzaamheidskader uitgewerkt zou worden, hetgeen de
projectleiders een leidraad kan geven bij het aftoetsen van bovenstaande
duurzaamheidseisen tijdens de projectontwikkeling. De Dienst Ruimtelijk- en
Duurzaamheidbeleid van Stad Leuven zal dit jaar een duurzaamheidbeleidskader
opstellen, hetgeen dan vertaald kan worden naar een operationeel
duurzaamheidskader voor het AGSL.
• Het duurzaamheidskader moet bovenstaande strategische doelstellingen en
aanbevelingen integreren en moet bovendien de controle van de
duurzaamheidseisen van een project garanderen. Team Projecten zal daartoe de
nodige externe expertise verwerven.

c. Lange-termijnacties (opstart vanaf 2020)
Te bepalen.

4. Stafteam
a. Strategische doelstellingen
Door haar nauw contact met de verschillende teams van het AGSL, kan het stafteam eerst en vooral
een rol spelen in het sensibiliseren van de werknemers op het vlak van consumptie (watergebruik,
afvalproductie, papiergebruik, aankoop materialen) en mobiliteit (woon-werkverkeer en
dienstverplaatsingen). Ook de impact van onze voeding mag hierbij niet onderschat worden.
Futureproofed maakte voor Leuven 2030 een inschatting van de CO₂-uitstoot als gevolg van onze
voedselconsumptie. Daaruit blijkt dat onze voeding een hoeveelheid CO₂-uitstoot met zich meebrengt
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die gelijkwaardig is aan de uitstoot van het Leuvense autoverkeer. Veranderingen in ons
voedingspatroon zijn pertinent. Door meer lokaal te gaan eten, zullen we weer meer
seizoensgebonden groenten gaan eten die een kortere weg naar ons bord hebben afgelegd. Aangezien
de veeteelt één van de grootste uitstoters van broeikasgassen is binnen de landbouw, kunnen we onze
uitstoot aanzienlijk verminderen door minder vlees te eten.

Vanuit Leuven 2030 worden volgende aanbevelingen in de domeinen mobiliteit en consumptie
gegeven, die kruisen met de werking van het stafteam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verminderen van de mobiliteitsbehoefte;
Mobiliteitsvraag invullen aan de hand van duurzame transportmiddelen en duurzame
energie;
40.000 nieuwe fietsen in omloop brengen voor heel stad Leuven;
Collectief goederentransport;
Verduurzamen en verminderen van de eigen consumptie: lokale producten uit duurzame
materialen vervaardigd;
Promoten van de herstel-economie en het tweedehandsgebruik;
Beperken van de eigen afvalproductie;
Beperken van de eigen waterconsumptie;
Overschakelen naar circulaire aankopen;
Meer aandacht voor lokale, korte, gesloten voedingsketens;
Meer aandacht voor vegetarische voeding.

Bovendien ligt bij dit team het potentieel om desbetreffend klimaatactieplan ook van onderuit te
stimuleren, aan de hand van een weldoordachte communicatiestrategie. Deze communicatiestrategie
(zie bijlage 3) heeft als doel het draagvlak voor de klimaatacties te vergroten en versterken onder de
werknemers en kan gedragsveranderingen stimuleren.

Uit de brainstormsessie van de teamdag (september 2017) kwamen aanbevelingen naar voor die
aansluiten bij bovenstaande strategische doelstellingen:
•
•
•
•

Digitalisering papieren dossiers;
Optimalisatie flexwerken;
Visie inzake parkeren opstellen;
Kiezen voor duurzame aankopen en leveranciers.

b. Korte-termijnacties (opstart 2018-2019)
• Uitrol communicatiestrategie: laaghangend fruit (zie bijlage 3). Op korte termijn
kunnen enkele eenvoudige acties bijdragen aan de communicatie omtrent de
duurzame aspecten van de werking van het AGSL, bijv. door berichtgeving via
sociale media, lavanet, intern e-mailverkeer;
• Jaarlijkse sensibiliseringscampagne ihkv duurzaamheid, mogelijks ism dienst
Communicatie Stad Leuven. Bijv. dikke truiendag, stappenclash, dagen zonder
vlees;
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaam woon-werkverkeer promoten;
Fietsleasingsplan opzetten ism de betreffende stadsdiensten;
Compensatie van de uitgestoten CO2 als gevolg van de eigen werking door
middel van financiële ondersteuning van duurzame projecten, inclusief
compensatie van de uitstoot als gevolg van vluchten en andere verplaatsingen
(zie bijlage 4);
Duurzame dienstverplaatsingen promoten en niet-duurzame verplaatsingen
afraden;
Lokale, duurzame voeding met meer vegetarische opties aanbieden;
Verduurzamen drukwerk, bijv. door gebruik van gerecycleerd papier en door
beroep te doen op energiezuinige drukkerij, zoals Van der Poorten in Kessel-Lo.
Faciliteren van kennisoverdracht inzake duurzame bedrijfsvoering en de
genomen klimaatacties, bijv. tijdens de teamdag of een lunchoverleg
Duurzame relatiegeschenken voorzien met bijv. Fair Trade label, vervaardigd uit
gerecycleerd materiaal;
Aankopen van duurzaam IT materiaal stimuleren, bijv. kiezen voor een duurzame
en ethische GSM-producent via Electronics Watch of Rank A Brand;
Digitaliseren administratie;
Thema’s “duurzaamheid” en “klimaatverandering” blijvend onder de aandacht
brengen van het personeel tijdens o.a. de teamdag, bijv. door het organiseren
van een duurzame teamactiviteit.

c. Lange-termijnacties (opstart vanaf 2020)
• Communicatiestrategie klimaatactieplan: inbedding in algemene
communicatiestrategie AGSL. Systematische berichtgeving.

5. Team Erfgoedsite Abdij van Park
Met het oog op het beheer en de exploitatie van Abdij van Park heeft het AGSL op vraag van de stad
Leuven ‘Erfgoedsite Abdij van Park (EAP) bvba’, een dochterfiliaal opgericht. Op termijn zal dit
dochterfiliaal haar eigen klimaatactieplan kunnen opstellen. Desalniettemin zijn op deze locatie nu al
reeds enkele interessante projecten lopende, die de duurzaamheid van het filiaal en de stad als geheel
ten goede komen.

a. Huidige acties
• Proefproject warmterecuperatie Watergroep;
• Ondersteuning stadslandbouw.

b. Korte-termijnacties (2018-2019)
• Verdere ondersteuning stadslandbouw via Lokale voedselstrategie.

16

c. Lange-termijnacties (opstart 2020)
• Opstellen en uitvoeren eigen klimaatactieplan.

6. Opvolging en monitoring
Sinds de nulmeting in 2012 wordt het verbruik van elektriciteit, gas en water in de dienstencentra
opgevolgd (bijlage 5). Voor het stadskantoor werd dit vergeleken met het aantal VTE’s tewerkgesteld
in het gebouw. Ook het brandstofverbruik van de dienstvoertuigen voor groep Leuven en het aantal
dienstenfietsen werd de afgelopen jaren bijgehouden.

a. Elektriciteit
Sinds de nulmeting kon dankzij enkele ingrepen vooral in het stadskantoor het elektriciteitsverbruik
verminderd worden. Er werden meters geplaatst op verschillende installaties, waarna de werking van
deze installaties geoptimaliseerd kon worden. In de andere dienstencentra werd hier tot nog toe
minder aandacht aan besteed. Verwacht wordt dat dankzij de nieuwe acties van het huidige
klimaatactieplan, ook in de andere dienstencentra het elektriciteitsverbruik zal dalen in de toekomst.
Ook in het stadskantoor zullen verdere energiebesparende ingrepen worden toegepast.

Elektriciteit: jaarverbruik per gebouw
(kWh)
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Elektriciteitsverbruik vs VTE's stadskantoor
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b. Gas
Onderstaande data zijn niet graaddaggecorrigeerd. Dit wil zeggen dat de data niet gecorrigeerd
werden naar gelang de weersomstandigheden van het jaar, wat het moeilijk maakt om de cijfers met
mekaar te vergelijken. Een koudere winter doet de vraag naar verwarming met gas immers stijgen en
kan de opbrengst van gedane aanpassingen of investeringen teniet doen. Voor het stadskantoor geldt
bovendien dat vooral de stoombevochtigers veel gas verbruiken. Een stijging van het personeelsaantal
heeft hier de afgelopen jaren waarschijnlijk voor een stijging van het gasverbruik gezorgd.
De extra isolatie van het politiehuis zou in de toekomst voor een daling van het gasverbruik moeten
zorgen.
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Gasverbruik vs VTE's stadskantoor
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c. Water
Het waterverbruik schommelt sterk over de verschillende jaren in de verschillende dienstencentra.
Voor het stadskantoor is geweten dat een eerder probleem met algen voor een verstopping van de
regenwaterinstallatie zorgde. Hierdoor moest tijdelijk meer kraantjeswater gebruikt worden. Vanaf
2017 zien we weer een daling in het waterverbruik, dankzij het plaatsen van een aangepaste filter in
de regenwaterinstallatie. Voor de andere dienstencentra kan geen verklaring gegeven voor de
schommeling in de cijfers.

Water: jaarverbruik per gebouw (m3)
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d. Dienstverplaatsingen gemotoriseerd verkeer Stad Leuven
Sinds 2015 werden 15 dieselvoertuigen vervangen door 14 CNG voertuigen en 1 hybride
benzinevoertuig. In de loop van 2018 zullen er nog bijkomende voertuigen op CNG geleverd worden.
CNG wagens hebben een betere eco-score dan diesel- en benzinewagens, maar een lagere score dan
elektrische wagens (zie bijlage 6). Wat vrachtwagens en bestelwagens betreft, blijft de keuze voor
alternatieve brandstoffen zeer beperkt.

Brandstof
Diesel
Accijnsvrije Diesel
Benzine
CNG
Elektrisch
Hybride Benzine

Aantal voertuigen
141
73
24
14
1
1

Tabel 1 Aantal voertuigen per brandstoftype

2015
diesel
benzine
CNG
LPG

liters/kg
233 454,00
20 567,00
870,00
254 891,00

2016
CO2 in kg
6 163,19
491,96
14,49
6 669,63

liters/kg
231 467,00
20 785,00
1 730,00
253 982,00

2017
CO2 in kg
6 110,73
497,18
38,96
6 646,87

liters/kg
237 524,00
21 367,00
5 290,00
264 181,00

CO2 in kg
6 270,63
511,10
119,13
6 900,86

Tabel 2 brandstofverbruik per type en bijhorende CO2-uitstoot
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e. Dienstverplaatsingen openbaar vervoer AGSL
Het AGSL stelt railpassen van de NMBS en rittenkaarten van De Lijn ter beschikking van haar personeel
voor dienstverplaatsingen. Zo wordt het gebruik van de wagen afgeraden. Binnen de Leuvense ring
wordt er van het personeel verwacht dat ze zich te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
verplaatsen.
Railpass NMBS 10 ritten
2015
2016
2017

Rittenkaart De Lijn 10 ritten
1
2
6

f.

1
2
1

Dienstverplaatsingen fiets Stad Leuven

De stad beschikt over een 80-tal dienstfietsen, waarvan 22 elektrisch en 2 elektrische cargofietsen.
Aan dit aantal zullen er in de loop van 2018 nog 20 bijkomende elektrische fietsen worden toegevoegd.
Een 20-tal van deze dienstfietsen worden centraal beheerd in het stadskantoor, de andere fietsen zijn
verdeeld bij de buitendiensten. Ook de werknemers van het AGSL maken gebruik van deze fietsen.

g. Koelgassen
Het verbruik van de koelgassen in de dienstencentra werd helaas niet bijgehouden. Er wordt
aangeraden dit vanaf heden wel te doen.
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7. Besluit
Dit klimaatactieplan beschrijft in welke domeinen en met welke concrete acties de verschillende teams
van het AGSL een bijdrage kunnen leveren tot een klimaatneutrale organisatie en bijgevolg een
klimaatneutraal Leuven.
Er werd met dit actieplan aangetoond dat de organisatie in de verschillende domeinen (gebouwen,
energie, mobiliteit, natuur, landbouw en consumptie) een impact op onze leefomgeving en het klimaat
heeft en dat dankzij weldoordachte en doeltreffende acties deze impact niet negatief hoeft te zijn,
maar positief kan zijn. Bovendien hebben de voorgestelde acties ook heel wat positieve neveneffecten,
waaronder het bevorderen van de leefbaarheid van de stad, de gezondheid van het personeel, de
biodiversiteit in de stad en de socio-economische gelijkheid van de inwoners.
Belangrijk hierbij is het besef dat dit klimaatactieplan een dynamisch document is en dat, naargelang
nieuwe inzichten en aanpassingen van het personeelsbestand, regelmatige updates nodig zijn om dit
plan relevant en levend te houden. Aanbevolen wordt om twee maal per jaar het actieplan onder de
loep te nemen en waar nodig een update door te voeren. Ook is er blijvende aandacht nodig voor de
samenwerking met andere stakeholders, waaronder de verschillende stadsdiensten en Leuven2030,
om opportuniteiten optimaal te benutten en synergie te bevorderen. In het najaar van 2018 wordt een
update verwacht vanuit Leuven 2030 wat betreft de prioritaire maatregelen om de vooropgestelde
doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te kunnen behalen. Verwacht wordt dat deze “roadmap”
ook gevolgen zal hebben voor dit klimaatactieplan en dat een beperkte update dan aan de orde zal
zijn.
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8. Bijlagen
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Bijlage 1. Kruising van de maatregelen in het Wetenschappelijk Rapport van Leuven Klimaatneutraal met de werking van het AGSL
AGSL
Gebouwen: residentiële sector
Volledige dakisolatie: 24% woningen Vlaanderen beschikt in 2010 over geen enkele isolatie => 30% energiebesparing voor verwarming
Gedeeltelijke dakisolatie: 10% woningen Vlaanderen beschikt in 2010 over gedeeltelijke dakisolatie
Vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas: 15% woningen Vlaanderen beschikt in 2010 over enkel glas
Beperking elektriciteitsverbruik voor apparaten en verlichting gezinnen tot 2000 kWh: 4400 kWh elektriciteit per jaar in 2010
Renovatiegraad naar 3% per jaar optrekken tegen 2050 (1000 woningen per jaar)
Passiefhuisstandaard vanaf 2015 (niet geïmplementeerd)
Plaatsing zonneboilers op 50% van de woningdaken bovenop “business as usual”
Installatie warmtepompen bij 1/4de van de gezinnen bovenop “business as usual”
Optimale oriëntatie voor 4000 nieuwe woningen
Gebouwen: Niet-residentiële sector
Vervangen van luchtgordijn door schuifdeuren bij een kwart van de handelszaken
Balansventilatie in een kwart van de handelszaken
Combinatie van balansventilatie en schuifdeuren bij een kwart van de handelszaken
Relighting in de helft van de handelszaken
Warmtepompen op groene stroom voor verwarming en koeling in een achtste van de gebouwen
Bijkomende isolatie van de helft van alle gedeeltelijk geïsoleerde daken
Renovatiegraad niet‐residentiële gebouwen naar 2% per jaar
Vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas
Monitoring en visualisatie energieverbruik
Warmtepompen op grijze stroom voor verwarming en koeling in een achtste van de gebouwen

Projecten
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vastgoed

Natuur & Landbouw
Aanplant van 10.000 bomen in de bebouwde kom van het stedelijk gebied
Aankoop van 100 hectare bos
Elimineren van oneigenlijke toewijzing van emissies aan landbouwvoertuigen
Consumptie
afval
waterconsumptie
circulair aankopen

Stafteam

Abdij v Park

x

x

x

Energie
PV‐cellen op residentiële gebouwen: plaatsing van zonnepanelen op een (bijkomend) vijfde deel van de residentiële dakoppervlakte
x
PV‐cellen op niet‐residentiële gebouwen: plaatsing van zonnepanelen op een (bijkomend) tiende deel van de niet‐residentiële dakoppervlakte inbegrepen industriële gebouwen.
x
Zonneboilers op niet‐residentiële gebouwen : plaatsing van zonneboilers op een (bijkomend) tiende deel van de niet‐residentiële dakoppervlakte, inbegrepen industriëlex gebouwen.
Plaatsing van 10 windturbines van 2 MW
x
Collectieve verwarming op biomassa voor 10 wijken van 220 woningen
x
Energierecuperatie uit waterzuivering (biogas) toegepast in een WKK
x
Mobiliteit
Databank voor uitwisseling van diensten
Lokale diensten: deze maatregel verhoogt het aanbod aan lokale, wijkgebonden diensten waardoor de vraag naar mobiliteit kan dalen.
Leuven combistad (modal share 33/33/33):
Autoluwe binnenstad
Collectief goederentransport
Verhoogde efficiëntie van vervoersmiddelen

F. Beheer

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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Bijlage 2. Resultaten brainstormsessie Teamdag, september 2017
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Bijlage 3. Communicatiestrategie Stafteam

Dorien Maes
Hanne Wouters

Communicatiestrategie ihkv het Klimaatactieplan AGSL

Inleiding
Sinds 2014 beschikt het AGSL over een eigen klimaatactieplan. In dit plan worden de ambities
beschreven die het AGSL vooropstelt op vlak van duurzaamheid en impact op het klimaat. In 2018 zal
dit klimaatactieplan geüpdatet worden, waarbij afgelopen acties geëvalueerd en nieuwe acties
vooropgesteld worden. Eén van deze nieuwe acties, is de uitwerking van een communicatiestrategie
in het kader van het klimaatactieplan. Er worden immers door verschillende werknemers al heel wat
inspanningen gedaan om de werking van het AGSL te verduurzamen en er staat nog heel wat op de
agenda. Om deze acties levende te houden en hun momentum te versterken opdat anderen
geïnspireerd worden, is er een omkaderende communicatiestrategie nodig. De nodige aandacht moet
daarbij gaan naar het creëren van een groepsgevoel en een gevoel van trots om te werken voor een
organisatie die ernaar streeft duurzaam verantwoord te ondernemen.

Doelstelling
Met deze communicatiestrategie beogen wij een duidelijk plan op te stellen met concrete acties en
doelstellingen wat betreft de communicatie rond de klimaatacties van het AGSL. De doelstelling van
deze communicatiestrategie is drieledig:
-

-

-

Externe communicatie: via sociale media, de eigen website, posters, etc. wordt er
gecommuniceerd over de klimaatacties van het AGSL. Dit zal het duurzame imago van het
AGSL versterken en zal daardoor ook de trots van de eigen werknemers versterken.
Interne communicatie: de eigen medewerkers van het AGSL moeten voldoende op de hoogte
zijn van de klimaatacties van de verschillende teams. Zo kunnen ze mekaar stimuleren en
motiveren om (meer) klimaatacties op te nemen.
Sensibilisatie: via Lavanet, intern e-mailverkeer, posters, etc. kunnen de werknemers van het
AGSL en het stadskantoor gesensibiliseerd worden tijdens een jaarlijkse actie rond
duurzaamheid.
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Bedenking: deze communicatiestrategie moet eigenlijk bekeken worden binnen een ruimer, algemeen
communicatieplan voor het AGSL. Het is onrealistisch om een globale strategie en visie voor de
toekomst uit te werken en te verwachten dat deze ook ingevuld kan worden met de beperkingen die
er nu zijn. Er zijn meer mensen en middelen nodig om dit project op een professionele manier (intern
+ extern) te ondersteunen. Ellen gaf eerder al aan dat ze hier geen ervaring mee heeft, en Hanne werkt
2 halve dagen/week. Wij stellen daarom voor om met een stagiair Communicatiewetenschappen te
werken die al enkele zaken op korte termijn kan uitwerken.

Korte-termijnacties (opstart 2018-2019)
1. Per (bouw)project de duurzame aspecten uitwerken in een nieuwe alinea per infopagina op de
website. Doel: het klimaatactieplan integreren in de algemene werking van het AGSL en
communiceren als integraal onderdeel van onze organisatie. Niet (enkel) communiceren als
apart onderdeel van onze werking, wel per project.
 Bijv. zonnepanelen in Klein Rijsel; innovatieve manier van bouwen/wonen in ’t Wisselspoor;
hergebruik van bestaand patrimonium aan de Vaartkom; warmterecuperatie Abdij van
Park  de medewerking en input van team Projecten werd hiervoor gevraagd.
2. Op sociale media kan op een regelmatig tijdstip een bericht verschijnen met concrete
voorbeelden van de invulling van ons klimaatactieplan, zoals bovenstaande acties, maar ook de
acties van andere teams.
 Bijvoorbeeld: “Zo werkt AGSL aan een klimaatneutraal Leuven” + kader met foto’s van 3
projectsites => Doel: Extern duurzaam imago creëren + intern trots vergroten
 Bijvoorbeeld: Een bericht over het woon-werkverkeer van onze werknemers met foto’s van
werknemers die met fiets of OV komen => Doel: interne stimulatie om ook op een
duurzame manier naar het werk te komen + extern duurzaam imago creëren

3. Werken rond storytelling: we willen intern maar ook extern inspireren, een voorbeeldrol
opnemen. Externe communicatiekanalen kunnen hiervoor aangesproken worden, zoals
lavanet, onze facebookpagina, de facebookpagina van Leuven2030, maar ook het
stadsmagazine.
 Bijvoorbeeld: het verhaal van Wim Van Aerschot als gebouwenbeheerder in stadsmagazine
LVN (externe communicatie, meer zichtbaarheid, zie ook communicatie Leuven2030).
Doel: de Leuvense burger een concreet voorbeeld van duurzaam gebouwenbeheer in de
praktijk voorschotelen en zo een duurzaam imago creëren + intern ambassadeurschap
vergroten (bedenkingen: ziet Wim dit zitten, past het in de planning van LVN?)
AGSL en Leuven2030 kunnen dit verhaal dan verder communiceren via website + sociale
media.
4. Hanne heeft per onderwerp haar input voor het klimaatactieplan al gegeven. Dorien verwerkt
deze info mee in de tekst van het activiteitenverslag. Op die manier ‘rapporteren’ we over het
klimaatactieplan, maar op een geïntegreerde manier. Het klimaatactieplan is dan geen apart
punt meer binnen het activiteitenverslag. Als er eventueel nog een vraag tot ruimer verslag
komt (vb: Raad van Bestuur wil meer info), dan kunnen we over de voortgang per kwartaal wel
tabellen aanleveren.
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5. Intern: Er zijn een hele hoop acties die werknemers van het AGSL ondernemen in het kader van
het KAP, maar waar niet over gecommuniceerd wordt. Ook intern weten we vaak niet wat de
andere
collega’s
precies
doen
voor
het
klimaatactieplan.
Dit is jammer want het AGSL en haar werknemers mogen hier best fier op zijn en deze acties
kunnen ook anderen inspireren. Interne communicatiekanalen kunnen hiervoor aangesproken
worden.
 Bijvoorbeeld: teamoverleg => Doel: medewerkers van het AGSL als interne ambassadeurs
voor ons klimaatactieplan inzetten.

6. Een sensibliseringsactie voor de eigen werknemers en de werknemers van het stadskantoor:
bijv. Wim wil graag op elke trap een nummer kleven zodat je je trappen kan tellen. Hier kan een
campagne aan gekoppeld worden ism de Dienst Communicatie.

Lange-termijnacties (opstart 2020)
1. Globale communicatiestrategie opstellen waarbinnen de communicatie over het KAP een
plaats krijgt.
2. Nieuwe intranet gebruiken
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Bijlage 4. Een voorbeeld van compensatie van de CO2-uitstoot door middel van financiële
ondersteuning van duurzame projecten
Compensatie van de uitstoot als gevolg van het energieverbruik van de gebouwen onder
beheer van het AGSL en de dienstverplaatsingen van Groep Leuven voor het jaar 2017.
Via https://co2-compensatie.nl/organisaties/
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Het compenseren van de uitstoot als gevolg van genomen vluchten is mogelijk via
onderstaande websites:
https://www.atmosfair.de/de/ (aanbevolen door Bond Beter Leefmilieu)
https://www.treecological.be/
https://www.greentripper.org//default.aspx?cl=nl
https://www.treesforall.nl/
http://www.fairclimatefund.nl/
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Bijlage 5. Elektriciteit,- gas- en waterverbruik van de dienstencentra 2012-2017 en
bijhorende CO2-uitstoot
Jaar
Elektriciteit
kWh

Gas
mWh

Water
m3

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012

2013

Girafant
Politiehuis
Stadskantoor
145836,368
1199661
1067806
0,00
1223292,00
1223292,00
125397,77
1190330
1190330
182523,16
1193971
847330,96
141775
1188967
852283
184791
1177788
918654

x
x
x
2013 x
x
x
2014 280,64
703,61
549,78
2015
359,83
921,63
566,19
2016
415,16
1 047,03
658,95
2017
297,98
1 173,46
758,71
2012 860,06
x
1 329,00
1 456,00
1 781,00
1 456,00
2014
639,00 2 382,00
1 263,00
2015
1 021,00
2 209,00
885,41
2016
1 029,00
2 338,00
1 793,59
2017
1 083,00
862,00
1 816,00

Tabel 1 Elektriciteit-, gas- en waterverbruik dienstencentra 2012-2017

Jaar
CO2 (ton)

2012
2013
2014
2015
2016
2 017

Bron
Elektr
Gas
Elektr
Gas
Elektr
Gas
Elektr
Gas
Elektr
Gas
Elektr
Gas

Girafant
32,95
x
x
x
27,67
56,69
45,38
72,69
x
83,86
x
60,19

Politiehuis
271,02
x
252,52
x
262,67
142,13
296,82
186,17
x
211,50
x
237,04

Stadskantoor
241,23
x
206,24
x
215,84
111,06
210,65
114,37
x
133,11
x
153,26

Tabel 2 CO2-uitstoot op basis van gas- en elektriciteitsverbruik. Conversiefactoren volgens FutureProofedCitiesApp
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Jaar
SK
2012 1067806
2013 1223292
2014 1190330
2015 847331
2016 852283
2017 918654

VTE's Koppen
335,01
389
355,8
409
369,05
426
377,95
440
428,57
495
376,21
433

Gas
mWh

2012
2013
2014
2015
2016
2017

x
x
549,78
566,19
658,95
758,71

335,01
355,8
369,05
377,95
428,57
376,21

389
409
426
440
495
433

Water
m3

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1 329,00
1 456,00
1 263,00
885,41
1 793,59
1 816,00

335,01
355,8
369,05
377,95
428,57
376,21

389
409
426
440
495
433

Elektriciteit
kWh

Tabel 3 Elektriciteits-, gas- en waterverbruik stadskantoor ten opzichte van het personeel tewerkgesteld in het stadskantoor
(exclusief medewerkers Helics)
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Bijlage 6. Maximale ecoscore van verschillende type wagens volgens de Vlaamse Overheid

De berekening houdt rekening met de uitstoot van de wagen, maar ook met de milieu-impact
van de productie en distributie van de brandstof/energie; de zogenaamde ‘well to wheel’.
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