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Datum 08/12/2021    

Revisie 00    

Opm. Start    

 
1. Inleiding 

 
Vanaf 2020 zal AB de CO2-uitstoot van het bedrijf en haar werven in kaart brengen om zo gericht 
CO2-reducerende maatregelen te kunnen nemen. We kiezen 2020 als referentiejaar. Voor dit jaar 
zullen de resultaten voor het volledige jaar gecommuniceerd worden in dit eerste 
voortgangsrapport, samen met de daaruit voortkomende gekozen doelstellingen voor de toekomst. 
Voor de daaropvolgende jaren zal AB twee maal per jaar een voortgangsrapport publiceren. Hierin 
zal de CO2-footprint van AB per half jaar besproken worden, zal de vooruitgang getoetst worden 
aan de reeds gestelde doelstellingen en zullen eventueel nieuwe doelstellingen toegevoegd 
worden. Deze voortgangsrapporten worden besproken op de directiebeoordeling en worden zowel 
intern als extern gecommuniceerd. 

 
2. Organisational Boundary 

 
 
3. Activiteiten van de organisatie 

 
Dagelijks zetten bijna 200 AB’ers zich in op onze werven, op ons hoofdkantoor in Antwerpen en 
vanop flexplekken om onze projecten te realiseren en de bouwheer maximaal te ontzorgen. Al 
jarenlang bouwen we projecten op de publieke en private markt, dit zowel in de gebouwen, in de 
burgerlijke bouwkunde, alsook in de industrie. Enkele referenties waar we met trots op terugkijken 
zijn dan ook de renovatie van het Sportpaleis in Antwerpen, De Waalse Krook in Gent en de 
Kieldrechtsluis in de Waaslandhaven. Antwerpse Bouwwerken drukt haar stempel van de kust tot 
voorbij Antwerpen. AB houdt van de uitdagingen in het bouwen. We blinken uit in het tot uitvoering 
brengen van innovatieve ideeën op het terrein. 
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4. CO2 emissies 2020 
 
In onderstaande tabel zijn de CO2-emissies per locatie en energiestroom berekend volgens de 
verbruiken in 2020 en de conversiefactoren van https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-
emissiefactoren/. 
 

 
5. CO2 emissies per locatie 

 

 
 

We stellen vast dat onze grootste CO2-uitstoot gebeurt op onze werven. Dit is ook logisch aangezien 
daar onze bouwactiviteiten plaatsvinden. We merken ook dat ons wagenpark verantwoordelijk is 
voor een aanzienlijk deel, namelijk 33% van de totale CO2-uitstoot.  
De CO2-uitstoot van het hoofdkantoor is eerder beperkt en is bijna exclusief te wijten aan de grijze 
stroom die het verbruikt. Het hoofdkantoor van AB is dan ook een BEN (Bijna Energie Neutraal) 
gebouw met een E-peil van 40. Het gebouw wordt in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld 
d.m.v. geothermie & betonkernactivering. Verwarming & koeling van het hoofdkantoor stoten dus 
bijna geen CO2 uit.  
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6. CO2-emissies per energiestroom 
 

 
 
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat brandstof verantwoordelijk is voor de helft van de CO2-uitstoot. 
De uitstoot door benzine is beperkt. Diesel daarentegen zorgt voor de grootste uitstoot. Momenteel 
wordt ongeveer 1/3 van de diesel verbruikt op onze werven door stroomgroepen & werktuigen. Het 
wagenpark van AB verbruikt de rest (ongeveer 2/3) van de diesel. 
Na diesel is het elektriciteitsverbruik van AB (momenteel grijze stroom) verantwoordelijk voor een 
zeer groot deel, nl. 44%, van de totale CO2-uitstoot. 
Op onze werven worden de gebouwen in afwerkingsfase indien nodig verwarmd om de chapes, 
pleisterwerk,… te laten drogen en de vloerverwarming in gang te zetten. Daar waar de verwarming 
in definitieve toestand voorzien is op aardgas, wordt hiervoor reeds aardgas verbruikt in werffase. 
De uitstoot van aardgas is beperkt in vergelijking met de uitstoot van diesel & de (grijze) 
elektriciteit.  
 
7. Vaststellingen 

 
Uit bovenstaande grafieken zien we onmiddellijk waar we best onze focus op leggen om onze 
uitstoot te verlagen. 
Enerzijds is 44% van de emissies afkomstig van elektriciteitsproductie. Ons eerste focuspunt is de 
omschakeling naar elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energie. 
 
Anderzijds is diesel momenteel onze grootste vervuiler. Als 2de focuspunt willen we inzetten op een 
lagere uitstoot van het wagenpark. Maar ook het verlagen van het dieselverbruik op de werven 
willen we meenemen als 3de focuspunt. 
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8. Energiebeleid 

 
Antwerpse Bouwwerken stelt efficiënt gebruik en een duurzame productie van energie als één van 
zijn beleidsvisies en wenst dit te bereiken door: 

- het inventariseren en continu actualiseren van energiestromen binnen zijn kantoren, en 
projecten 

- het systematisch evalueren van het energiegebruik 

- het systematisch evalueren van de duurzaamheid van zijn energiebevoorrading 

- het plannen en realiseren van energiebesparende maatregelen  

- het ter beschikking stellen van voldoende mensen, middelen en informatie  

- het periodiek beoordelen van het resultaat van de energiebesparende maatregelen en 
duurzame energiebevoorrading  

- interne en externe communicatie van zijn energieprestaties 

- projecten te realiseren volgens wetten, regels, codes van goede praktijk,  … 

Het CO2- en energie-managementsysteem wordt als “tool” beschouwd en niet als “doel” binnen het 
energiebeleid. 

Het management vertrouwt erop dat alle betrokkenen zich vanuit zijn of haar functie en taken zich 
maximaal zullen inzetten om de reductie van het energieverbruik en duurzaamheid van de 
energiebronnen te optimaliseren. 
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9. Energiedoelstellingen 

 
Doelstelling 1: Groene stroom 
Overschakeling van grijze naar groene stroom van Belgische of Nederlandse oorsprong 
 
1.1: op nieuwe werven vanaf 01/01/2022 voor 99% 
Te realiseren tegen:        vanaf opstart werf 
Absolute reductie in 2022 t.o.v. 2020 (schatting):    86 ton CO2 
Relatieve reductie in 2022 t.o.v. totale CO2-uitstoot in 2020:  8% 
 
1.2: op het hoofdkantoor voor 100% 
Te realiseren tegen:        01/03/2022 
Absolute reductie in 2022 t.o.v. 2020:     121 ton CO2 
Relatieve reductie in 2022 t.o.v. totale CO2-uitstoot in 2020:  11% 
 
1.3: op lopende werven voor 99% 
Te realiseren tegen:        01/06/2023 
Absolute reductie in 2023 t.o.v. 2020:     86 ton CO2 
Relatieve reductie in 2023 t.o.v. totale CO2-uitstoot in 2020:  8% 
 
Doelstelling 2: Wagenpark 
CO2-uitstoot van het wagenpark verlagen volgens onderstaande KPI’s: 
 

jaar 

CO2-uitstoot in 
kg/aantal 
bedrijfswagens 

t.o.v. 
uitstoot 
wagenpark 
2020 opmerking 

2020 4.559  meting 

2021 4.908 108% 
verhoging verwacht wegens minder 
thuiswerk 

2022 4.646 102% KPI 
2023 4.405 97% KPI 
2024 4.178 92% KPI 
2025 3.903 86% KPI 

 
 
Te realiseren tegen:        31/12/2025 
Absolute reductie in 2025 t.o.v. 2020:     49 ton CO2 
Relatieve reductie in 2025 t.o.v. totale CO2-uitstoot in 2020: 4% 
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Doelstelling 3: Dieselstroomgroepen afbouwen 
Vervanging van dieselstroomgroepen door elektrische batterijgroepen (op te laden met groene 
stroom) op onze werven. 
 
3.1: Minstens één elektrische batterijgroep op een van onze werven: 
Te realiseren tegen:        01/07/2022 
Absolute reductie in 2022 t.o.v. 2020 (schatting):    12,5 ton CO2 
Relatieve reductie in 2022 t.o.v. totale CO2-uitstoot in 2020: 1% 
 
3.2: Minstens twee elektrische batterijgroepen op onze werven: 
Te realiseren tegen:        01/07/2023 
Absolute reductie in 2023 t.o.v. 2020 (schatting):    37 ton CO2 
Relatieve reductie in 2023 t.o.v. totale CO2-uitstoot in 2020: 3% 
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10. Voortgang van de energiedoelstellingen 
 
Dit is het eerste voortgangsrapport waarbij 2020 als startjaar beschreven wordt. 
De voortgang van onze voetafdruk wordt besproken in het volgend voortgangsrapport waarbij de 
resultaten van het eerste semester van 2021 aan bod zullen komen. 
 
We merken op dat 2020 een jaar is getekend door de Covid-19 pandemie met periodes van 
verplicht thuiswerk en (enkele weken) de stopzetting van onze werven. 
Bovendien zijn bovenstaande doelstellingen in het najaar van 2021 vooropgesteld die AB vanaf dan 
ook ter harte zal nemen. We verwachten daarom in 2021 geen reductie (maar eerder een lichte 
stijging) van onze CO2-footprint. 
We verwachten dat de CO2-reductie ten gevolge van bovenstaande doelstellingen, pas in het 
voortgangsrapport van 2022 merkbaar zal worden. 
 
Hieronder wordt de te verwachten CO2-footprint per energiestroom voorgesteld op de tijdslijn 
rekening houdend met bovenstaande vooropgestelde doelstellingen. 
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11. CO2 Management Systeem 
 
CO2 Prestatieladder niveau 3 in opstart 
 
Interne audits:    voorzien december 2021 
 
Zelfbeoordeling:   voorzien december 2021 
 
Interne controle:   voorzien december 2021 
 
Externe audits:   voorzien februari 2022 
 
Aanbevelingen:   geen specifieke aandachtspunten 
 
Corrigerende maatregelen:  geen specifieke aandachtspunten 
 
Preventieve maatregelen:  geen specifieke aandachtspunten 
 
12. Interne communicatie 
 
De vooropgestelde doelstellingen waarnaar AB streeft & de resultaten van het voorbije (half) jaar, 
worden aan de bedienden voorgesteld op de AB infomomenten. 
Ook zal deze info kenbaar gemaakt worden via Intranet, e-mail &  Toolbox Meetings. 
 
De CO2-Prestatieladder, alsook de footprint van AB in 2020 en bovenstaande doelstellingen, werden 
op het voorbije infomoment op 28/10/2021 voorgesteld aan de bedienden. 
 
13. Externe communicatie 
 
Dit rapport is op de duurzaamheid & innovatiepagina van de website raadpleegbaar. 
https://antwerpsebouwwerken.be/duurzaamheid-innovatie-duurzaam-bouwen/ 
Verder zal AB geregeld over onze CO2-inzet communiceren op social media zoals  LinkedIn & 
Instagram. 
 
14. Samenwerking 
 

- Interne werkgroep Bas Carbon Eiffage Benelux 
- Green Board VBA-ADEB  
- Energie & Milieu – gerelateerde initiatieven van Confederatie Bouw 
- Lidmaatschap van CO2 relevante LinkedIn groepen 


