
MILIEU

Milieu-uitdagingen: vermijden, beperken of compenseren

Hernieuwbare energie

De ontwikkeling van hernieuwbare 
energie, of het nu gaat om wind-, 
waterkracht- of zonne-energie, is een van 
de manieren om de klimaatopwarming te 
bestrijden doordat er geen CO2-uitstoot is 
tijdens de exploitatiefase van de productie-
eenheden. Het Belgische windpotentieel 
blijft belangrijk voor een technologie die 
de economische maturiteit benadert. De 
waterkrachtcentrales langs de waterkant 
zorgen voor een redelijk voorspelbare 
toevoer van hernieuwbare energie op 
korte termijn. Zonnepanelen vormen een 
lokale back-up en helpen de ecologische 
voetafdruk van gebouwen te verkleinen.

Koolstofdioxide-
voetafdruk

De productie van broeikasgas is 
mede verantwoordelijk voor de 
klimaatverandering. Deze verstoring van 
het klimaat heeft zichtbare - en vaak 
nefaste - gevolgen voor de ecosystemen 
en de bevolking, ook in België. Investeren 
in energie-efficiënte diensten en 
hernieuwbare energiebronnen is dan 
ook een van de wegen naar duurzame 
ontwikkeling. Een elektriciteitsproducent 
zoals Luminus moet echter beschikken 
over een gediversifieerde, hernieuwbare 
en / of koolstofvrije, maar ook in realtime 
regelbare energiemix.

Veiligheid van de 
installaties

Energieproductie en -levering vormen 
een kernactiviteit vanuit economisch en 
sociaal oogpunt. Het is dus noodzakelijk 
om de integriteit en de goede werking van 
zowel de industriële als de administratieve 
sites van Luminus te vrijwaren. Een 
industrieel ongeval (onverwachte vervuiling 
bijvoorbeeld) kan grote gevolgen hebben 
voor de gezondheid van het personeel, de 
omwonenden of het milieu.

NB: Luminus bezit 10,2% van vier 
Belgische kerncentrales, maar heeft geen 
directe of indirecte verantwoordelijkheid 
voor de uitbating ervan (cf. koninklijke 
besluiten van 19 december 2000).

Bescherming van de 
ecosystemen

De energiemix van een elektriciteitsproducent 
en een leverancier van gas en elektriciteit kan 
rechtstreeks en onrechtstreeks impact hebben 
op natuurlijke hulpbronnen, bodem, water 
en biodiversiteit. Voor de bouw en uitbating 
van de productie-installaties, thermisch of 
hernieuwbaar, worden immers grondstoffen 
(voornamelijk aardgas in het geval van 
Luminus) en verschillende materialen (beton, 
staal, complexe legeringen) gebruikt.

De productie-installaties kunnen een 
invloed hebben op het milieu (bijv.: risico op 
vervuiling door de thermische centrales, risico 
voor vogels en vleermuizen in het geval van 
windmolens, risico voor de vispopulatie in het 
geval van waterkrachtcentrales).

ISO 50 001: nieuwe certificering behaald in 2019  

Om een ISO 50 001-certificering te verkrijgen, moet een 
bedrijf een specifiek actieplan opstellen om systematisch 
het potentieel voor verbetering van de energieprestaties te 
identificeren. Dit actieplan moet geïmplementeerd worden en 
de voortgang ervan moet regelmatig gecontroleerd worden.

In oktober 2019 behield Luminus zijn ISO 50 001-certificering 
voor al zijn activiteiten. Het behaalde certificaat omvat de 
nieuwe ISO 50 001:2018-norm.

Met deze certificering toont Luminus zijn engagement 

  

aangaande de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties (SDG’s 7, 11, 12 en 13).   

In 2019 boekte het actieplan van Luminus vooruitgang 
op verschillende punten. In het bijzonder:

•  Negen windparken zijn nu uitgerust met een 
nauwkeuriger en efficiënter NorthTec-systeem voor 
‘shadow management’, waardoor de productie 
kan geoptimaliseerd worden en de overlast door 
slagschaduw voor omwonenden beperkt.  
Meer informatie >>

•  De analyse van onverwachte productiedalingen bij 
windturbines is verbeterd dankzij de nieuwe Bazefield 
monitoringtool. Meer informatie >> 

Daarnaast werden in 2019 ook energie-audits uitgevoerd 
op twee sites in Vlaanderen. In het bijzonder met 
betrekking tot:

•  de klimatisatiesystemen in Ham en Ringvaart
•  de verwarmingssystemen op de Ringvaart-site
•  het energieprestatieplan van Ringvaart (geen 

specifieke maatregelen gedetecteerd).
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MILIEU

Hernieuwbare energie

Het kader

PAls grootste Belgische producent van elektriciteit 
opgewekt door waterkrachtcentrales en onshore 
windturbines, investeert Luminus enorme bedragen in het 
onderhoud en de ontwikkeling van zijn productiecapaciteit 
van hernieuwbare energie.

Om haar windmolenpark uit te breiden, is Luminus 
voortdurend op zoek naar nieuwe sites die geschikt zijn 
voor de bouw van windmolens.

Om de uitbating van de waterkrachtcentrales in stand te 
houden, blijft Luminus haar investeringsplan uitvoeren voor 
de renovatie van oude installaties, in overeenstemming 
met de wetgeving.

Een windpark bouwen: een hele onderneming

Een onshore windpark bouwen, gaat over een proces dat 
gemiddeld meer dan vijf jaar in beslag neemt, dat start 
met een prospectiefase, en eindigt met de indienststelling. 
Het hele proces kan nog meer tijd vergen, voornamelijk 
doordat de laatste jaren systematisch na vergunning 
beroepsprocedures worden ingezet.

Alleen windturbines van minder dan 3 MW in een 
industriezone kunnen soms operationeel zijn in drie of  
vier jaar.

 

FASE 1 - Voorafgaand onderzoek en voorbereiding van de 
vergunningen: deze fase omvat de haalbaarheidsstudie, 
de grondverwerving, de voorbereiding van de elektrische 
aansluiting en het dossier voor de vergunningsaanvraag.

FASE 2 - Vergunningsprocedure: de administratieve 
procedures op gewestelijk en provinciaal niveau nemen 
minstens elf maanden in beslag. Deze fase kan uitlopen 
door een beroepsprocedure bij de bevoegde minister en/of 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

FASE 3 - Technisch en juridische studies na het verkrijgen 
van de vergunningen. Een offerte aanvraag moet 
gelanceerd worden om de investeringsbeslissing voor te 
bereiden.

FASE 4 - De bouw van de windmolen. Nadat de nodige 
beslissingen over de investeringen genomen zijn, duurt 
het nog minstens elf maanden voordat de windmolen 
commercieel kan uitgebaat worden.

De indicatoren
130,8 miljoen euro geïnvesteerd in hernieuwbare 
energie

In 2019 is Luminus erin geslaagd zijn positie als marktleider 
in onshore windenergie nog te verstevigen.

Het totaalbedrag van de investeringen toegedragen aan 
hernieuwbare energie, met de start van de renovatie 
van de waterkrachtcentrale van Monsin in januari 2019, 
en indirecte investeringen in dochterondernemingen in 
windenergie, bedraagt 130,8 miljoen euro.

2017

2018

2019

75,9

91,9

130,8

Investeringen in hernieuwbare energie  
in miljoen euro 

Bron: Luminus. De bovenstaande cijfers omvatten alle investeringen van Luminus, 
hetzij rechtstreeks, hetzij via haar groeifilialen (e-NosVents, opgericht in 2016, 

ActiVent Wallonie, opgericht in 2017 enz.). Bedragen die betaald zijn door derde 
investeerders, worden niet in rekening genomen.
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MILIEU - HERNIEUWBARE ENERGIE

27 nieuwe windmolens gebouwd in 2019

De totale productiecapaciteit steeg van 440 MW naar 
518,8 MW, met andere woorden een groei van 18%, voor 
een totaal van 212 windturbines.

In één jaar werden 27 windmolens gebouwd, in Villers  
4 (13), Eeklo (2 op 6), Lierneux (1 op 6), Colas Feluy (1),  
Le Roeulx (1), Ghislenghien (2), Geel West (3) en Turnhout 
(4 op 5).

Een windturbine die in 2018 gebouwd werd in 
Fernelmont, werd in de loop van het jaar verkocht aan  
de coöperatie Marchôvent.

Productie hernieuwbare energie neemt toe 
(+23%)

In 2019 kende de productie van windenergie van Luminus 
een nieuwe stijging (+30,4%) door het groeiend aantal 
windmolens in gebruik. De productie hiervan bereikte  
934 GWh.

De hydro-elektrische productie is, ondanks een goede 
toevoer bij de waterkrachtcentrales, zeer licht gedaald als 
gevolg van de renovatie van de centrale van Monsin, die 
een aantal maanden werd stilgelegd ten gevolge van de 
vervanging van twee van de drie turbines door nieuwe, 
eco-duurzame modellen.

19 nieuwe vergunningsaanvragen

In 2019 werden 19 vergunningsaanvragen ingediend,  
voor een totaal van 138 MW.

Deze aanvragen betreffen de gemeentes Walcourt, 
Grobbendonk, Thibessart, Oostkamp Beernem, Héron, 
Pittem, Genk, Mons Frameries, Hannut en Brugge 
N31, alsook industrie- en bedrijventerreinen zoals Total 
Katoennatie Feluy, Recybois Virton, Dauvister Stavelot,  
CBR Gent, VLS Mercatorok Gent, Safran Herstal,  
Coca Cola Anderlecht, JTekt Strépy, NMC Raeren.

212186161

519440376

201920182017

Aantal windmolens op 31 december

Bron: Luminus. 

 Aantal windmolens  
 Gecumuleerd vermogen (MW)

2017

2018

2019

 Waterkracht    
 Wind

173

206

200

563

716

934

Geproduceerde hernieuwbare energie (GWh)

Bron: Luminus. 
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Geel-West: drie windturbines in een industriezone

MILIEU - HERNIEUWBARE ENERGIE - OPVALLENDE FEITEN

De drie windturbines zijn 180 meter hoog en hebben elk een vermogen van 3,6 MW. 

De verwachte gemiddelde productie bedraagt 25 000 MWh per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijkse 
verbruik van 7 000 huishoudens.

In 2019 werden drie nieuwe windturbines in gebruik genomen, namelijk op het industrieterrein Geel-West, de sites van Janssen Pharmaceutica,  
Boons en Transfurans Chemicals.

De windturbine op de parking van Janssen 
Pharmaceutica, in Geel. De groene stroom van 
de windturbine dient om te voorzien in de 
behoeften van de site, zodat het bedrijf zijn 
ecologische voetafdruk kan verminderen.

Geel-West: Een participatief energieproject
Voordat Luminus de drie windturbines bouwde op het industrieterrein Geel-West, zorgde het 
bedrijf voor energie-efficiënte oplossingen in twee scholen en een polyvalente zaal, na overleg 
met de bewoners van de naburige dorpen. 
 

Omdat de industriezone van Geel-West vrij dicht bij 
de dorpen Punt en Stelen ligt, besloot Luminus in 
2017 om de bewoners rechtstreeks te bevragen om 
ze zo te betrekken bij de keuze van maatregelen, 
aangepast aan hun woonplaats. Gedurende iets 
langer dan een maand, tussen 21 augustus en 1 
oktober 2017, werd een participatieplatform opgezet. 

“Eensgezindheid bereiken over de bouw van 
windturbines is niet evident”, stelt de burgemeester 
van Geel, Vera Celis vast. “De audits die werden 
uitgevoerd in de twee scholen en de polyvalente 
zalen en de implementatie van energie-efficiënte 
maatregelen die door de bewoners werden 
geselecteerd, hebben wel bijgedragen tot een beter 
begrip van de energieproblematiek.“

Na overleg kon een van de polyvalente zalen gebruik 
maken van dimbare en energiezuinige verlichting. 
De lagere school van Punt zal uitgerust worden 
met onder meer een akoestisch ventilatiesysteem, 
geautomatiseerde kranen en energiezuinige 
verlichting met bewegingssensor. Tot slot kozen de 
bewoners ook voor de installatie van zonnepanelen 
op het dak van basisschool Kompas in Stelen en voor 
isolatiewerkzaamheden. 
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Luminus neemt 13 nieuwe windturbines in gebruik in  
Villers-le-Bouillet, Verlaine en Wanze

MILIEU - HERNIEUWBARE ENERGIE - OPVALLENDE FEITEN

Het eerste windmolenpark, gebouwd in de drie 
gemeentes Villers-le-Bouillet, Wanze en Verlaine, telde 
al 13 windmolens, goed voor een vermogen van 22 
MW. De windturbines die in 2019 zijn gebouwd hebben 
elk een vermogen van 3,45 MW, waardoor de huidige 
productiecapaciteit er bijna 45 MW bijkrijgt. De productie 
van het nieuwe park wordt geschat op 121 800 MWh 
per jaar, wat overeenkomt met het verbruik van 34 800 
gezinnen*.  

Snelle bouw

De bouwfase van het project is in 2018 gestart met 
het leggen van ondergrondse kabels en de grond- en 
wegenwerken. De werf werd in oktober 2018 opgeschort 
om de lokale landbouwers ongehinderd te laten 
oogsten, maar ook voor de traditionele winterstop. De 
werkzaamheden werden in februari 2019 hervat met 
onder andere de oprichting van de 84 meter hoge masten 
en de montage van de turbines en wieken. 

Met dit nieuwe project ging Luminus voor zichzelf de 
uitdaging aan de totale duur van de werkzaamheden te 
reduceren. Een nieuwe planningsmethode en een nauwere 
coördinatie tussen Luminus, de verschillende aannemers 
en de landbouwers maakten het mogelijk om deze 
doelstelling te bereiken en zelfs te overtreffen: aanvankelijk 
was de inbedrijfstelling gepland voor eind oktober, maar ze 
kon al in juli beginnen en werd op 15 augustus afgerond.

Respect voor het milieu

Naast de technische beperkingen werden voor dit nieuwe 
windmolenpark ook een reeks voorzieningen getroffen 
met betrekking tot de bescherming van de lokale fauna: 

•  De bouwwerkzaamheden werden niet aangevat tussen  
1 april en 31 juli om de broedperiode niet te verstoren.

•  Het installeren van een systeem om de windturbines 
‘s nachts stil te leggen, wanneer bepaalde omstandig-
heden zoals de vochtigheidsgraad, de wind en de 
temperatuur gunstig zijn voor de verplaatsing van 
vleermuizen. 

*Op basis van 3,5 MWh/jaar per gezin

Deze windturbines, die in de eerste helft van 2019 zijn geïnstalleerd, komen bovenop de 13 windturbines die al op de site in gebruik zijn, waardoor  
het - in aantal masten - het grootste windmolenpark van Wallonië wordt. 
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De montage van de wieken van een windturbine 
is een werk dat veel precisie vergt en alleen kan 
gedaan worden bij rustig weer, met windsnelheden 
van minder dan 36 km/u. De turbinefabrikanten 
selecteren de hijskranen die geschikt zijn voor het 
type windturbine en de geografie van de locatie.
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Windpark Kluizendok in Gent. Aan de rechterkant beoordeelt een 
lichtsensor met een ingebouwde gps het omgevingslicht, om de 

precieze locatie van de slagschaduw te bepalen.

MILIEU - HERNIEUWBARE ENERGIE - OPVALLENDE FEITEN

De Belgische wet voorziet in een beperking tot 30 minuten per dag voor slagschaduw die 
omwonenden van windmolenparken kan storen, met een jaarlijkse limiet van acht uur 
in Vlaanderen en dertig uur in Wallonië. Daarom besloot Luminus een nieuw, krachtiger 
systeem aan te schaffen om het stroboscopisch effect van de schaduw van de wieken te 
beperken: de NorthTec “shadow module”.

In juni 2019 werden de eerste technische interventies uitgevoerd en in september werden 
de nieuwe modellen online gezet. Eind oktober waren alle systemen klaar voor gebruik. 

Nauwkeuriger

De nieuwe Shadow Module maakt het mogelijk om periodes van stroboscoopeffect die 
gegenereerd worden door de schaduw van de wieken efficiënter te beheren, doordat 
de lichtsensoren bovenaan de mast geplaatst worden in plaats van aan de voet van 
de mast. Daarnaast is het kalendersysteem vervangen door een meetsysteem van uur 
tot uur, dat de gegevens verzamelt op een centrale computer. Op die manier worden 
rekenfouten vermeden die veroorzaakt worden door de schaduw van omringende bomen. 
De locatie van elk raam in elke gevel van de aangrenzende gebouwen wordt gecodeerd 
en regelmatig bijgewerkt. De verzamelde informatie wordt vervolgens naar een centrale 
computer gestuurd die voorspellingen genereert. Dit nieuwe systeem maakt het mogelijk 
om het verschijnen van schaduw tot op de seconde te meten en zo nodig de wieken stil te 
leggen.

Dankzij deze technische evolutie kan de geschatte productiewinst voor sommige 
windturbines oplopen tot 5% of zelfs meer.

Optimalisatie van het shadow management-systeem van onze 
windparken
In negen windparken werden in 2019 twintig systemen geïnstalleerd om de door windturbines veroorzaakte slagschaduw 
zoveel mogelijk te beperken met zo weinig mogelijk invloed op de elektriciteitsproductie. Verwachte optimalisatie:  
ongeveer 5% meer elektriciteit per windturbine.
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MILIEU - HERNIEUWBARE ENERGIE - OPVALLENDE FEITEN

Het windpark van Luminus in België bestaat momenteel 
uit verschillende turbinemodellen. Ze zijn ontworpen door 
verschillende fabrikanten en hebben aparte eigenschappen 
die het mogelijk maken om de specifieke kenmerken van 
elke locatie (snelheid en regelmaat van de wind, ruwheid 
van de ondergrond) ten volle te benutten en om de 
milieucriteria te respecteren die worden opgelegd door de 
beheerders van de gebieden waarin ze zich bevinden.  

Verzamelen van de gegevens

Elke fabrikant heeft zijn eigen monitoringsysteem. Voor 
het beheer van de windparken moet dan ook worden 
gejongleerd tussen verschillende dashboards. Het 
voordeel van een uniforme monitoringtool zoals Bazefield, 
ontworpen door een Noors bedrijf met dezelfde naam, is 
dat alle gegevens van de verschillende turbines in realtime 
verzameld worden. Door die centralisatie is het mogelijk om:

•  De meteorologische gegevens van de verschillende 
turbines (windsnelheid en -richting) te vergelijken

•  Ervoor te zorgen dat de milieuclausules worden 
nageleefd, en in het bijzonder de beperkende 
verplichtingen van elk park

•  Voor elke turbine en voor elk park de verwachte 
productie en de daadwerkelijke productie te vergelijken

•  De totale productie van de verschillende windparken te 
meten en binnen hetzelfde park eventuele verschillen 
in productie tussen windturbines te identificeren

•  De gegevens die door de windturbines worden 
verzonden - bijvoorbeeld de oriëntatie van de gondels 
van twee aangrenzende turbines - te analyseren om de 
oorzaken van de verschillen in productie te identificeren.

Beheer op afstand

Met de monitoringtool kunnen ook bepaalde handelingen 
op afstand worden uitgevoerd, zoals het starten en 
stoppen van de turbines. Dankzij de installatie van 
bewakingscamera’s op de gondels, kan het systeem ook 
bepaalde diagnoses op afstand uitvoeren. Zo kunnen 
technici in de winter zonder zich te verplaatsen nagaan 
of er geen vorst op de rotorblades zit vooraleer ze de 
turbines starten. Het realtime overzicht van de werking 
van de windparken maakt het verder mogelijk om sneller 
storingen en incidenten te identificeren die de tussenkomst 
van een technicus ter plaatse vereisen.

Meer dan 200 verbonden windmolens

De implementatie van het Bazefield-systeem begon in 
juni 2018 en in juni 2019 werd het merendeel voltooid. 
Voortaan worden alle windturbines die Luminus op 
het Belgisch grondgebied beheert (212 eind 2019) 
geïntegreerd in dit uniforme monitoringsysteem. De 
werkzaamheden zijn ook aangevat aan de onderstations 
- de technische installaties waarmee een windpark op het 
net kan aangesloten worden - zodat ook zij op afstand 
kunnen worden aangestuurd. De eerste cijfers geven aan 
dat de geregistreerde productiviteitswinsten in lijn zijn met 
de verwachtingen. De investering werpt dus zijn vruchten 
af en laat een grotere productie van 
windenergie toe in België.

Beheer van de windmolens vanuit één enkel programma 
dankzij de verzamelde gegevens die worden geleverd 

door het nieuwe systeem.

Hans 
Lefever, 

Wind 
Turbine 

Supervisor, 
gebruikt het 

Bazefield-
systeem.

Luminus schaft geïntegreerd monitoringtool aan om de prestaties 
van haar windparken te verbeteren
Om de prestaties van haar windturbines te verbeteren, heeft Luminus geïnvesteerd in een monitoringtool waarmee alle turbines en onderstations kunnen worden 
geïntegreerd in één dashboard.
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Lossen van de rotor van een  
van de nieuwe turbines in de centrale.

Monsin: verjonging van de waterkrachtcentrale en bescherming 
van de biodiversiteit van de aquafauna

MILIEU - HERNIEUWBARE ENERGIE - OPVALLENDE FEITEN

De werkzaamheden, omvatten de elektrische conformiteit 
van de volledige installatie, evenals de vervanging van twee 
van de drie turbines door nieuwe eco-duurzame turbines, 
specifiek ontworpen om trekvissen beter te beschermen. 
Met deze aanzienlijke investering wordt de levensduur 
van deze centrale van 18 MW met 35 jaar verlengd. Het is 
een centrale die al 65 jaar bijna een kwart van de hydro-
elektriciteit van Luminus produceert, of jaarlijks ongeveer  
57 GWh volledig hernieuwbare energie, het equivalent van 
het verbruik van 16 285* gezinnen.

 

*Op basis van 3,5 MWh/jaar per gezin

De renovatie zelf is begin 2019 begonnen, na ruim 
een jaar voorbereiding. In dit eerste jaar werden twee 
van de drie actieve turbines vervangen door turbines 
met een gelijkwaardig vermogen, speciaal ontworpen 
om de “migratie” van jonge zalmen en palingen te 
vergemakkelijken, van hun broedgebieden stroomopwaarts 
van de centrale, naar de Maasmonding.

De duur van de montagewerkzaamheden kon aanzienlijk 
worden verkort in vergelijking met eerdere projecten:  
13 maanden ten opzichte van gemiddeld 18 à 24 maanden. 
Die tijdsbesparing was mogelijk door twee wijzigingen: 
enerzijds werkten de teams parallel aan de twee turbines. 
Anderzijds werd de montage van de turbines langer 
voorbereid in de werkplaats, waardoor de montage ter 
plaatse sneller verliep. Zo konden de eerste megawatturen 
eind november al geproduceerd worden.
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Twee nieuwe  
eco-duurzame turbines 
Onder de specifieke kenmerken van 
de nieuwe turbines zijn het vermelden 
waard: 

•  de vermindering van het aantal 
schoepen van 4 naar 3;

•  de kleinere speling tussen de 
schoepen en de stator van de 
turbine (minder dan 2 mm);

•  het meer afgeronde ontwerp van 
de schoepen, om het rendement te 
verbeteren.

Het volledige rad  
(meer dan 70 ton) 

tijdens het tillen 
voor het in de 

put geplaatst 
werd.

Renovatiewerkzaamheden van de waterkrachtcentrale van Monsin, voorbereid in 2018, zijn van start gegaan in januari 2019. In totaal werd 27,5 miljoen 
euro vrijgemaakt om de levensduur van de centrale te verlengen en de impact op trekvissen, paling en zalm te beperken.
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Het kader

Als verantwoorde onderneming heeft Luminus vanaf 
2011 beslist zijn totale CO2-voetafdruk te meten, om de 
belangrijkste onderdelen van die afdruk te identificeren en 
gerichtere acties te ondernemen om hem te verkleinen, zowel 
binnen het bedrijf zelf, als bij de klanten en tevens de  acties 
die onder de bevoegdheid vallen van het politiek beleid. 

MILIEU

De totale CO2-voetafdruk van het bedrijf meten volgens het GHG-protocol

De emissiebronnen

De meeste menselijke activiteiten, zowel professioneel als 
particulier, genereren emissies die bijdragen tot het broeikasef-
fect. Deze kunnen onderscheiden worden naar hun aard (soort 
uitgestoten gas), oorsprong of soort actie die al dan niet kan 
ondernomen worden om de hoeveelheid ervan te verlagen.

Sommige emissiebronnen vallen onder de directe controle van 
de vervuiler, zoals het verbruik van elektriciteit en aardgas in de 
gebouwen waarvan de onderneming eigenaar is. De controle is 
indirect wanneer de onderneming enkel huurder is.

Op andere emissiebronnen oefent ze slechts gedeeltelijk contro-
le uit. Bij Luminus kunnen we het rendement van de thermi-
sche productie-eenheden en hun werkingsregime (zelden of 
vaak opstarten, op volle of gedeeltelijke kracht) vermelden. De 
hoeveelheid emissies die daarmee samenhangt, wordt bepaald 
door de keuzes die Luminus maakt bij de vernieuwing van het 
productiepark, maar ook en zelfs vooral door de evolutie van 
de technologieën die de constructeurs gebruiken. Over het 
algemeen gaat de stijging van de rendementen gepaard met 
een vermindering van de uitstoot.

Wat zijn energiemix betreft spant Luminus zich dus in om de 
CO

2-voetafdruk van zijn productiepark te verkleinen door zijn 
meest vervuilende centrales geleidelijk te sluiten, zijn water-
krachtcentrales te renoveren en onshore windenergie verder 
te ontwikkelen. De effectieve uitstoot hangt af van de evolutie 
van het verbruik van de klanten en het marktaandeel van de 
onderneming, maar ook van het energiebeleid in elk land, en 
van de “merit order” op de groothandelsmarkten. In principe 
is de productie van hernieuwbare oorsprong prioritair, alvorens 
een beroep wordt gedaan op andere beschikbare productiemid-
delen, te beginnen bij de goedkoopste.

In het geval van een energiebedrijf zoals Luminus, ontsnapt een 
groot deel van de voetafdruk (verbruik van aardgas of elektrici-
teit door de eindklanten) aan de rechtstreekse controle van de 
onderneming. Het verbruik van de klanten helpen verminderen 
of de milieu-impact ervan beperken via hernieuwbare energie-
bronnen is bijgevolg een prioriteit voor Luminus.

Het GHG-protocol

Luminus meet zijn totale CO
2-voetafdruk sinds 2011 en volgt 

daarbij het GHG-protocol (Greenhouse Gas Protocol). Deze 
methode is internationaal het meest erkend voor de berekening 
van de koolstofvoetafdruk.
Luminus volgt het GHG-protocol (Greenhouse Gas Protocol) 
voor de inzameling van gegevens en de berekening van de 
totale voetafdruk. Deze methode werd ontwikkeld op initiatief 
van het WRI (World Resource Institute) en de WBCSD (World 
Business Council for Sustainable Development) in overleg met 
bedrijven, ngo’s en overheden.
Het protocol omvat de zeven belangrijkste broeikasgassen: 
koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofprotoxide (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), zwavelhexafluoride (SF6),  
stikstoftrifluoride (NF3) en perfluorkoolwaterstoffen (PFC’s). De 
gegevens worden voorgesteld in ton CO2-equivalent (tCO2e), 
de andere gassen worden omgezet op basis van hun aardop-
warmingsvermogen.
Het GHG-protocol brengt de uitstoot van broeikasgassen 
onder in drie categorieën (‘scopes’), zodat elke onderneming 
haar uitstoot kan bepalen en een dubbele berekening wordt 
vermeden:

•  Afkomstig van bronnen die eigendom zijn van of  
gecontroleerd worden door het bedrijf (scope 1) – in het 
geval van Luminus zijn dat de emissies van de elektriciteits-
centrales op aardgas, van het bedrijfsvoertuigenpark en 
deze afkomstig van de lokale verwarming van de gebouwen

•  Afkomstig van de elektriciteitsproductie voor intern gebruik 
(scope 2) – in het geval van Luminus betreft het enkel de 
elektriciteit verbruikt in de industriële of tertiaire gebouwen 
van het bedrijf.

•  De uitstoot die upstream en downstream wordt gegenereerd 
(scope 3) bij leveranciers (van goederen, diensten, brandstof-
bevoorrading of energie) of bij de eindklanten – hier vinden 
we de emissies afkomstig van de winning van delfstoffen of 
van het energietransport.

Koolstofdioxide-
voetafdruk

CO2 CH4 N2O

1 2

Rapporterend bedrijf Upstream activiteiten

Scope 1: Direct
Uitstoot van broeikasgassen van bronnen 
die eigendom zijn van of gecontroleerd 
worden door een bedrijf.

Scope 2: Indirect
Uitstoot van broeikasgassen door de opwekking van 
elektriciteit, warmte of stoom die een bedrijf koopt.

bedrijfsfaciliteiten ingekochte  
elektriciteit  
stoom, verwarming 
& koeling voor eigen 
gebruik

bedrijfsvoertuigen

HFCs SF6 NF3 PFCs

Scope 3: Indirect
Uitstoot van broeikasgassen van bronnen die geen eigendom zijn van of niet direct gecontroleerd 
worden door een bedrijf maar gerelateerd zijn aan de activiteiten van het bedrijf.

3
aangekochte 
goederen, diensten en 
kapitaalgoederen 

gehuurde activa

investeringen

verwerking van verkochte 
producten en gebruik van 
verkochte producten

verwerking van verkochte 
producten bij het einde van  
hun levensduur

franchises
transport,  
distributie

brandstof en energie-
gerelateerde activiteiten 

zakenreizen en  
woon-werkverkeer van 
werknemers

afval gegenereerd door  
de activiteiten

Upstream Activities Upstream & 
Downstream Downstream Activities
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De indicatoren 

Energiemix: verhoogde productie van wind-, 
thermische en kernenergie 

In 2019 is het volume van de door Luminus geproduceerde 
elektriciteit sterk gestegen, zowel op het vlak van 
kernenergie (+ 68%), windenergie (+ 30,4%) als 
thermische energie (+ 17,4%), goed voor een stijging 
van de eigen geproduceerde elektriciteit met 35,2%. De 
mix van 2019 bestaat uit thermische energie (42,7%), 
kernenergie (41,2%) en hernieuwbare energie (16,1%).

De productie van hernieuwbare energie is gestegen (+ 23%) 
ten opzichte van 2018 als gevolg van de toename van de 
elektriciteitsproductie uit windenergie. Het vermogen van 
het windpark van Luminus bedroeg immers 519 MW (+ 
18%). De energieproductie door waterkracht is zeer licht 
gedaald. In totaal en voor het eerst overschrijdt de productie 
van hernieuwbare energie van Luminus 1 TWh.

De nucleaire productie is bijna terug op het niveau van 
2017, met de heropstart van Tihange 3 begin januari 
2019 en vervolgens van Tihange 2 begin juli. Dit vertaalt 
zich in een stijging van het aandeel van kernenergie in de 
Luminus-mix, op grond van haar belang van 10,2% in vier 
Belgische reactoren, Doel 3 en 4, Tihange 2 en 3.

De productie van gascentrales is gestegen (+ 17,4%) 
ten opzichte van 2018. Deze stijging is grotendeels het 
gevolg van de terugkeer op de markt van de stoom- en 
gascentrale van Seraing, die tijdens de wintermaanden 
druk is ingezet. Deze centrale, met een vermogen van 470 
MW, droeg met name bij om de onbeschikbaarheid van 
Tihange 2 op te vangen.

 

Toename van koolstofdioxide-uitstoot van het 
productiepark als gevolg van de toegenomen 
activiteit van de gascentrales

De directe emissies van de gascentrales van Luminus (met 
name CO2, stikstofoxide) moeten jaarlijks verplicht worden 
aangegeven bij de autoriteiten.

Elke overschrijding van de reglementaire limieten moet 
bovendien meteen worden gemeld worden en er moeten 
correctiemaatregelen genomen worden. Deze aangiftes 
maken het voorwerp uit van interne audits en een jaarlijkse 
controle door een, wat CO2 betreft, erkende instantie.

De directe CO2-uitstoot van de Luminus gascentrales kent 
een stijging (+17,44%), als gevolg van

de hogere productie.

De koolstofintensiteit van Luminus daalde daarentegen 
met 13% in vergelijking met 2018, dankzij de toename 
van het aandeel van kernenergie in de energiemix. Zo 
bedraagt de uitstoot per geproduceerd kilowattuur  
168 kg, in plaats van 195 in 2018.

2017

2018

2019

947,8

1018,9

1196,6

Directe CO2-uitstoot van het productiepark  
(kiloton) 

Bron: Milieurapporten.  
Cijfers gecontroleerd en gevalideerd door VBBV (Vlaanderen) en Vincotte (Wallonië)

2017

2018

2019

154

195

168

Koolstofdioxide-uitstoot per geproduceerd MWh,  
inclusief warmte, in kg per MWh 

Bron: Luminus. 

2017

2018

2019

3047 2365 736

1730 2565 922

2906 3011 1134

Netto elektriciteitsproductie (GWh), exclusief warmte

GRI-EU2 Bron: Luminus.

 Kernenergie   
 Aardgas   
 Hernieuwbare energie
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Globale koolstofdioxide-voetafdruk - totaal van de 
verschillende scopes 

Alle emissies gegenereerd door de activiteiten van Luminus 
in België bedragen 5 152 kiloton

CO2-equivalent in 2019, ofwel een daling van 10,1% in 
vergelijking met de emissies van 2018 (5 732 kiloton).

De emissies uit de eigen elektriciteitsproductie (scope 1) 
vertegenwoordigen 23,4% van de totale voetafdruk, in 
vergelijking met 17,9% in 2018.

Indirecte emissies als gevolg van activiteiten die niet 
opgenomen zijn in scope 1 en 2 vertegenwoordigen 
76,6% van de totale CO2-voetafdruk (scope 3). Het 
grootste onderdeel van scope 3 betreft de verkoop van 
aardgas aan eindklanten, goed voor 57,7% van de totale 
voetafdruk. Twee andere onderdelen vertegenwoordigen 
respectievelijk 19,4% van het totaal (voor de 
stroomopwaartse emissies van de fossiele brandstoffen) 
en 14,2% (voor de aangekochte elektriciteit voor 
wederverkoop).

 

Stijging scope 1 vanwege de terugkeer op het 
net van de STEG-centrale van Seraing 

De directe emissies gegenereerd door de activiteit van het 
bedrijf (scope 1) zijn gestegen met +17,4% (of 1.206 ktCO2e in 
2019, in plaats van 1.028 in 2018), door de productietoename 
van de STEG-centrale van Seraing tijdens de winter, ondanks 
de onverwachte stilstand van twee maanden van de 
elektriciteitscentrale Gent-Ringvaart eind 2019.

De emissies afkomstig van het wagenpark zijn licht 
gedaald (-6,3%) door een daling van het aantal 
voertuigen en het brandstofverbruik. Daarnaast is 
het aantal dieselvoertuigen gedaald ten gunste van 
benzinevoertuigen (voor werknemers die minder dan 
25.000 kilometer per jaar rijden).

De emissies als gevolg van het verbruik van gas/stookolie 
in de gebouwen van Luminus zijn gedaald met 87,5%. 
Deze daling is deels te danken aan de afname van de 
verwarmings- / klimatisatiebehoefte op de sites van Hasselt 
en Brussel. Net zoals in 2018 en 2017 vond er geen 
uitstoot van SF6 plaats in 2019.

NB: dit cijfer houdt geen rekening met emissies die verband houden met 
het herladen van elektrische voertuigen van de Luminus-vloot, noch met 
emissies die verband houden met brandstofaankopen buiten België.

Scope 2: verhoogd elektriciteitsverbruik

Scope 2 omvat de emissies die verband houden met het 
elektriciteitsverbruik in de gebouwen die door Luminus 
worden gebruikt. Het wordt berekend aan de hand van twee 
verschillende methodes, op grond van het GHG-protocol:

•  volgens de geografische benadering, die rekening 
houdt met de totale emissiefactor van de elektriciteit 
die wordt geïnjecteerd in het Belgische net 

•  volgens de marktbenadering, die rekening houdt met 
de energiemix van de leverancier - hier is het die van 
Luminus, leverancier van alle betrokken gebouwen, 
waar rekening mee gehouden wordt.

In 2019 steeg het elektriciteitsverbruik (exclusief eigen 
productie dankzij zonnepanelen) in de gebouwen van 
Luminus met 28% door de verhoogde werking van de 
airconditioning tijdens de zomer van 2019, in het bijzonder 
op de site Markies (Brussel). Deze stijging is niet zichtbaar 
in de grafiek die is gemaakt volgens de geografische 
benadering, vanwege de daling van de emissiefactor van 
de Belgische mix. Ze is daarentegen wel zichtbaar in de 
grafiek die is opgesteld volgens de marktbenadering, 
ondanks de daling van de koolstofintensiteit van de 
Luminus-mix in 2019, die op hetzelfde niveau ligt als die 
van de Belgische energiemix (171 gCO2 per kWh). 

Scope 1 – Directe emissies gegenereerd door de activiteit van het bedrijf (ktCO2e)

GRI 305-7 Bron: Climact. 

2017
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2019
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het wagenpark
  Verwarming op gas  
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Scope 2: Indirecte emissies gegenereerd door elektriciteit 
die wordt verbruikt in gebouwen (ktCO2e)

Bron: Climact.
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Scope 3: reductie door de daling van de elektriciteitsaankopen

*  De emissies met betrekking tot de aankoop van elektriciteit voor 
wederverkoop aan eindklanten werden herberekend voor 2017. 
Ze bedragen 1.713 ktCO2e. In het rapport van 2017 hield het 
gepubliceerde cijfer geen rekening met de oorsprong van de gekochte 
elektriciteit (geen onderscheid tussen warmtekrachtkoppeling, 
verbranding, hernieuwbare of nucleaire bronnen, alle aankopen werden 
gelijkgesteld aan de Belgische elektriciteitsmix). In 2018 en 2019 
werden de emissies met betrekking tot de aankoop van elektriciteit voor 
wederverkoop aan eindklanten berekend rekening houdend met de 
oorsprong van de aangekochte elektriciteit.

Scope 3: Indirecte emissies van activiteiten die niet zijn opgenomen in scopes 1 en 2 (ktCO2e)

GRI305-3 Bron: Climact. 
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De totale emissies van scope 3 zijn 16% afgenomen door 
de aanzienlijke daling van de elektriciteitsaankopen voor 
wederverkoop aan eindklanten.

De totale verkoop van aardgas (waaronder verkoop in het 
kader van evenwichtscontracten, exclusief emissies die 
upstream worden gegenereerd) vertegenwoordigt 57,8% 
van de totale voetafdruk. Ze nam af (-2,3%), met name als 
gevolg van de minder koude winter (Synergrid schat dat de

verwarmingsbehoefte 1% lager was in vergelijking met 
2018). De definitieve gegevens bedragen 14.525 GWh 
voor 2019, tegenover 14.872 GWh voor 2018, wat 
overeenkomt met een uitstoot van

2.975 ktCO2e, in plaats van 3.274 ktCO2e in 2018. Deze 
ontwikkeling hangt samen met de lichte daling van de 
gasverkoop, maar ook met de neerwaartse herziening 
van de emissiefactoren die het Franse milieu- en energie-
agentschap ADEME voor de periode 2019-2020 heeft 
opgesteld.

De emissies gerelateerd aan elektriciteitsaankopen, die 
10,9% van de totale voetafdruk vertegenwoordigen, 
bedragen 561 ktCO2e voor 2019. De daling van 
deze emissies bedroeg -48%, voornamelijk dankzij 
een betere dekking van de behoeften door de eigen 
elektriciteitsproductie (cf. energiemix Luminus) en 
als gevolg van de beëindiging van een contract 
voor de aankoop van elektriciteit uit verbranding 
(koolstofintensiteit van 903 gCO2e / kWh). De gekochte 
elektriciteit had dus een lagere emissiefactor.

De gerelateerde emissies aan de bron, uit de aankopen 
van gas en stookolie, zijn gestegen (+5,8%), door 
het toegenomen verbruik van aardgas in sommige 
gasgestookte elektriciteitscentrales van Luminus, in het 
bijzonder de STEG-centrale van Seraing.

Let ook op de toename van de emissiefactor “aardgas 
stroomopwaarts”, gedefinieerd door ADEME, die resulteert 
in een zeer lichte stijging van de emissies.

De post “kapitaalgoederen” steeg met 12%, voornamelijk 
door de stijging van de afschrijvingen van de kerncentrales 
en de ontwikkeling van het windpark, alsook door de 
implementatie van een nieuwe boekhoudnorm voor 
leasecontracten. De nieuwe IFRS 16-standaard verhoogt 
het totaal van wind- en andere kapitaalgoederen 
(gebouwen en voertuigen).

De emissies met betrekking tot de aankoop van goederen 
en diensten zijn met 18,2% gestegen, met name door 
investeringen in nieuwe windmolenparken en de renovatie 
van de waterkrachtcentrale van Monsin.

De stroomopwaartse en stroomafwaartse emissies van de 
nucleaire brandstof stijgen met 68% als gevolg van de 
toegenomen productie van de vier kerncentrales waarin 
Luminus een aandeel van 10,2% heeft.
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In 2019 besloot het Uitvoerend Comité van Luminus om een deel van de 
uitstoot van broeikasgassen (BKG) van het bedrijf te compenseren. Het 
Luangwa Valley Project profiteerde van deze compensatie. Het doel 
is om 8.616 boeren te ondersteunen en meer dan 48.000 hectare 
bos of 25.700.000 bomen te beschermen.

MILIEU - KOOLSTOFDIOXIDE-VOETAFDRUK

Koolstofdioxide-voetafdruk 2019: 
Methodologische opmerking 

Veranderingen van de methodologie in 2019

Elk jaar wordt de berekening van de CO2-voetafdruk, 
uitgevoerd door Climact, verfijnd om te voldoen aan de 
recentste rapporteringsprincipes van het GHG-protocol.

Wanneer de berekeningsmethodes worden aangepast, gebeurt 
dat ook voor de voorgaande jaren om een vergelijkingsbasis 
te houden voor de geïllustreerde jaren. In 2019 valt er slechts 
één aanpassing van de methodologie te vermelden. Ze heeft 
een impact op de emissies van kapitaalgoederen, die ongeveer 
2% van de totale koolstofdioxide-voetafdruk van Luminus 
uitmaken. Het gaat om de implementatie van IFRS 16 (nieuwe 
boekhoudnorm met betrekking tot leasecontracten), die 
het totaal van de uitrusting voor windmolens, gebouwen 
en voertuigen die in de koolstofdioxide-voetafdruk wordt 
meegenomen, vergroot. Vandaar een lichte stijging van de 
emissies met betrekking tot kapitaalgoederen.

Een reeks emissiefactoren, die worden gebruikt om de 
emissies van scope 3 te beoordelen, is bijgewerkt, met 
name na herzieningen door het Franse milieu- en energie-
agentschap ADEME: verbranding en stroomopwaartse 
emissies van aardgas, stroomopwaartse emissies en 
verliezen op transmissie- en distributienetten voor 
elektriciteit, stroomopwaartse emissies van elektriciteit 
opgewekt uit windenergie, aankopen en kapitaalgoederen.

De meeste van deze updates hebben weinig impact op de 
koolstofvoetafdruk van Luminus omdat de waarde weinig 
verandert en / of omdat de emissiefactor betrekking heeft 
op een niet-significant deel van de koolstofvoetafdruk. De 
update die de koolstofvoetafdruk van Luminus het meest 
beïnvloedt, betreft de emissiefactor van aardgasverbranding 
bij Luminus-klanten, die goed is voor bijna de helft van 
de koolstofvoetafdruk. ADEME heeft de emissiefactor 
opnieuw beoordeeld op 187 kgCO2e / MWh, terwijl dit de 
voorgaande jaren nog 205 kgCO2e / MWh was.

Steun voor de duurzame landbouw in Zambia.

Het project, voorgesteld door CO2 Logic, wil in Zambia 
duurzame landbouw ontwikkelen. Boslandbouw 
verbetert de opbrengsten en voorkomt uitputting 
van de bodem, wat de landbouwers een behoorlijk 
inkomen oplevert. De landbouwers verbinden 
zich ertoe het bos te beschermen en te stoppen 
met stropen. Door de uitstoot van gebouwen, 
mobiliteit en het geproduceerde afval in 2019 te 
compenseren, ofwel 3.788 tCO2e, ondersteunt 
Luminus 272 boeren en beschermt het 1.520 
hectare bos, ofwel 811.429 bomen.

Het project heeft verschillende certificeringen: 
VCS (Verified Carbon Standard), CCBS (Climate, 
Community and Biodiversity Standards), 
REDD+ (Réduction des Emissions dues à 
la Déforestation et à la Dégradation des 
forêts). Het wordt ook ondersteund door 
de Wereldbank. Dit betekent dat de 
klimaatimpact en de sociaaleconomische 
voordelen van het project voor de lokale 
bevolking door onafhankelijke derde partijen 
zijn geverifieerd en gecertificeerd. 

Compenseren van de CO2-uitstoot met betrekking tot de gebouwen  
en de mobiliteit

De bescherming 
van dieren in het wild 

is een belangrijke pijler van 
het boslandbouwproject in 

Zambia: de beschermde gebieden 
dienen als toevluchtsoord voor 

heel wat soorten - met name voor 
olifanten, waarvan de populatie 

zich herstelt na bijna te zijn 
uitgestorven in de jaren  

80.
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In 2019 kwamen er daar nog enkele nieuwe bij, onder andere aansluitingen tussen het 
net en de vastgoedprojecten in de wijk Voortman.

Nieuwe aansluitingen op het warmtenet van de stad Gent

Bouw van een van de 
gebouwen in de wijk 
Voortman, die in 2019 
aangesloten werd op het 
stadsverwarmingsnet.

Een van de 
gebouwen in de 

wijk Stapelplein, dat 
aangesloten zal worden 
op het warmtenet. 

In 2019 werden de 
warmtewisselaar en de 

regelsystemen 
geïnstalleerd in de kelder 

van het gebouw.  

MILIEU - KOOLSTOFDIOXIDE-VOETAFDRUK - OPVALLENDE FEITEN

Het stadsverwarmingsnet van de stad Gent - het meest uitgebreide in België met 23 kilometer ondergrondse leidingen - bedient meer dan honderd  
verschillende klanten: Universiteit Gent, AZ Sint-Lucas, sociale woningen, gebouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent, een winkelcentrum  
en een zwembad. 
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De warmwaterleidingen 
die het warmtenet 

voeden vanuit de nieuwe 
warmtekrachtkoppelingseenheid.

Warmtekrachtcentrales zijn efficiënter dan een 
conventionele ketel en kunnen de CO2-uitstoot met meer 
dan 35% verminderen, wat de indirecte uitstoot van de 
stad Gent helpt verminderen. 

In 2014 had Luminus al geïnvesteerd in de modernisering 
van het Gentse warmtenet met de installatie van twee 
WKK-eenheden van elk 2,7 MWe, waardoor het mogelijk 
werd om 6 MW warmte te produceren.

Deze nieuwe eenheid is de krachtigste ooit die  
gebruiksklaar geïnstalleerd werd door Vanparijs 
Engineers, een dochteronderneming van Luminus,  
gespecialiseerd in warmtekrachtkoppeling. Ze 
produceert 4,4 MW elektriciteit en 5 MW warmte. De 
geproduceerde elektriciteit wordt geïnjecteerd in het 
distributienetwerk, terwijl het warme water gebruikt wordt 
om het verwarmingsnet van Gent te voeden, het meest 
uitgebreide van België (23 km ondergrondse leidingen). 

Deze derde WKK-eenheid werd ingehuldigd op  
25 maart 2019.

Nieuwe warmtekrachtkoppelingseenheid in Gent-Ham
In 2019 werd op de site van Gent-Ham een gloednieuwe WKK-eenheid van 4,4 MW in gebruik genomen. Ze levert warmte aan het grootste stadsverwarmingsnet 
van België en zorgt voor een reductie van de CO2-uitstoot van de site. De steg-centrale die in de winter van 2018-2019 nog opnieuw opgestart werd om de 
bevoorradingszekerheid te waarborgen, werd omgebouwd naar een centrale met open cyclus om flexibeler te kunnen inspelen op de vraag van het net.

De nieuwe 
warmtekrachtkoppelingseenheid 

van Gent-Ham.

MILIEU - KOOLSTOFDIOXIDE-VOETAFDRUK - OPVALLENDE FEITEN
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Het kader

Een “Climaction” taskforce

Bepaalde emissiebronnen, in het bijzonder die met 
betrekking tot de mobiliteit, zijn het onderwerp van een 
specifiek actieplan, uitgevoerd door een multifunctioneel 
team van “Climactors”. Dit team beoordeelt elk jaar 
verschillende emissiebronnen die worden gegenereerd 
door de activiteit van het personeel en bekijkt de 
mogelijkheden om deze te verminderen. Promotie 
van het openbaar vervoer, de fiets, papiergrammage, 
e-mailbeheer... een veertigtal tips zijn samengebracht in 
een boekje dat aan alle medewerkers wordt uitgedeeld.

Een steeds evoluerend bedrijfswagenbeleid

Het bedrijfswagenbeleid van Luminus verandert 
voortdurend om een reeks voertuigen te kunnen 
aanbieden die aangepast zijn aan de verschillende 
chauffeursprofielen. Er worden strikte criteria gehanteerd 
om de modellen te selecteren: comfort en veiligheid, 
totaalprijs en door de fabrikant vermelde emissies. In 
2019 is de markt van de elektrische voertuigen matuurder 
geworden en in oktober is het EV60 project gelanceerd. 
De bedoeling daarvan is om de kaderleden te stimuleren 
om in plaats van een voertuig met thermische motor een 
volledig elektrisch voertuig te bestellen. Eind december 
2019 waren er, vergeleken met een doelstelling van 60 te 
bestellen voertuigen in één jaar, al 56 voorbesteld.

De indicatoren

Wagenpark: uitstoot gedaald met 6,3%

De feitelijke uitstoot van het wagenpark is gedaald 
met 6,3% t.o.v 2018. De redenen hiervoor zijn: een 
daling van het aantal bedrijfswagens (-8), 4% minder 
brandstofverbruik in de totale vloot en een shift van  
diesel naar benzine voor werknemers die minder dan 
25.000 kilometer per jaar afleggen. 

In het algemeen nemen de emissies met betrekking tot 
de mobiliteit af (-2%), met name als gevolg van het 
lagere brandstofverbruik van privévoertuigen (-11,2%). 
De emissies als gevolg van zakenreizen en het openbaar 
vervoer daarentegen zijn gestegen (+ 38% en + 19%), 
met name door de toename van treinreizen.

Woon-werkverkeer: aantal fietsers neemt 
opnieuw toe

In 2019 hebben 108 fietsers mogen genieten van een 
toegekende premie als ze de fiets namen voor het  
woon-werktraject, tegenover 94 in 2018. Er zijn maar  
liefst 105.851 kilometers afgelegd, dus een gemiddelde 
van 980 kilometer per jaar per fietser. 

 

Nieuwe daling van het papierverbruik (-10%)

In 2019 is het aantal door gebruikers gevraagde afdrukken 
verder afgenomen (-10%). Dit is te danken aan een 
systematisch beleid waarbij papierloos werken wordt 
gestimuleerd.

2017

2018

2019

1 184

768

686

Aantal afgedrukte vellen papier (duizenden) 

Bron: Luminus. 

2017

2018

2019

1 467 62

1 380 79

1 250 117

Emissies van het wagenpark van Luminus (in tCO2e)

Bron: Luminus. GRI 305-1

  Diesel       Benzine

De koolstofvoetafdruk van Luminus verminderen: vrijwillige acties
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MILIEU

Veiligheid van de installaties

Het kader

De doelstelling van Luminus is om alle ernstige schade aan 
mensen of het milieu te voorkomen.

De exploitatie van de industriële sites is onderworpen 
aan strikte voorwaarden vermeld in de door de overheid 
verleende vergunningen. Bovendien wordt elke nieuwe 
site onderworpen aan een systematische analyse van 
de industriële risico’s, tijdens de ontwerpfase, tijdens de 
inbedrijfstelling, en vervolgens om de vijf jaar, of tijdens 
wijzigingen aan de hele of een deel van installatie. De evolutie 
van de risico’s moet immers doorheen de hele levensduur van 
de site gecontroleerd worden, zowel wat betreft de installatie 
als de exploitatie- en onderhoudsprocessen.

De resterende risico’s worden gerangschikt volgens hun 
potentiële gevolgen en de waarschijnlijkheid dat ze zich 
voordoen, rekening houdend met:

•  de gegevens die worden geleverd door de constructeur,
•  de analyse van de incidenten of bijna-ongevallen die 

werden vastgesteld in situ, in het hele proces,
•  bijkomende risicostudies uitgevoerd door 

multidisciplinaire teams van Luminus onder toezicht 
van externe deskundigen, volgens internationaal 
erkende methodologieën,

•  de ervaringslessen van de sector en de autoriteiten.

De voortgang van de geplande acties ter vermindering  
van de risico’s wordt maandelijkse gerapporteerd. De 
gebruikte methodologie dient als referentie de certificaten  
ISO 14 001 en 45 001 te behalen.

Luminus moet over incidenten met betrekking tot zijn 
installaties rapporteren aan de bevoegde instanties. Alle 
incidenten die milieuschade kunnen berokkenen, hoe klein 
ook, moeten worden gemeld.

De indicatoren

In 2019 werden twee milieu-incidenten gemeld. 

Tot op heden (31 december 2019) heeft Luminus nog geen verklaring moeten afleggen over een ernstig incident.

Onopzettelijke vervuiling aan de voet van een 
windturbine in het park van Ciney

In september 2019 was een storing aan een tandwielkast, 
in windturbine nr. 5 van het windpark van Ciney, de 
oorzaak van een olielek ter hoogte van de gondel van de 
windturbine. Het olieverlies, dat wordt geschat op 360 liter, 
kon niet volledig worden opgevangen doordat het volume 
van de opvangbak onvoldoende was. Daardoor liep de 
olie over langs de mast van de windturbine. Nadat het lek 
was gedetecteerd, werden snel absorberende middelen 
geplaatst aan de voet van de mast om zo veel mogelijk 
olie op te vangen. Toch kon niet worden voorkomen dat 
ongeveer 10 m2 van het grondoppervlak aan de voet van 
de windturbine werd vervuild.

Een oppervlakte van ongeveer 100 m² is vervolgens 
onderzocht om de exacte omvang van de vervuiling te 
bepalen. Uit analyses onder toezicht van een expert van 
Geolys bleek dat er, gezien de zeer lage concentraties, geen 
bodemsanering nodig was.

Na het incident is het defecte onderdeel aan de 
tandwielkast vervangen. Bij alle windturbines van dit type 
werden soortgelijke onderdelen gecontroleerd. Daarnaast 
zijn er ook nieuwe monitoringtools geplaatst.

Olielek in de centrale van Angleur

Op 30 september 2019 ontstond er een olielek op de site 
van Angleur.

Een toevoerslang naar de smeerpomp van unit TG 32 
unit, die niet bleek te voldoen aan de specificaties van de 
originele slang, was gescheurd.

De olie die werd gemorst in de turbinehal kon worden 
afgevoerd en geabsorbeerd om te voorkomen dat ze in het 
riool zou terechtkomen, maar een deel (37 liter) stroomde 
via een afvoer in de Maas.

Het plan met corrigerende maatregelen na dit incident 
omvat in het bijzonder:

•  Vervanging van de beschadigde slang door een 
geschikte roestvrijstalen leiding

•  Controle op alle thermische sites van Luminus van 
de conformiteit van de slangen die de smeerpompen 
voeden

•  Onderzoek naar een eventuele verhoging van de afvoer 
die een lozing in de Maas heeft veroorzaakt. 
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MILIEU

Bescherming van de ecosystemen

WATERVERBRUIK

Het kader

De thermische centrales moeten gekoeld worden met 
lucht via een aerocondensor of water, al dan niet met 
een koeltoren. Dat water wordt opgepompt vanuit een 
nabijgelegen kanaal, rivier of de zee. In het laatste geval 
moet dit water worden behandeld voordat het in de 
koelcircuits wordt geïnjecteerd om problemen met oxidatie 
en kalkaanslag te voorkomen.

Na warmtewisseling moet het gebruikte water opnieuw 
worden geloosd met inachtname van strikte voorwaarden, 
zowel wat betreft de chemische samenstelling als 
de temperatuur. Van alle vloeibare lozingen van de 
Luminus-centrales worden stalen genomen en/of worden 
de lozingen continu gecontroleerd opdat de in de 
vergunningen opgelegde normen permanent kunnen 
worden nageleefd.

In de thermische centrales met gecombineerde cyclus 
moeten bepaalde koelcircuits onder water blijven, zelfs 
wanneer de centrale stilligt (bv. wanneer de stoomturbines 
van de centrale van Seraing gebruiksklaar wordt 
gehouden). Omdat een deel van de centrale is stopgezet, 
passeert een deel van het water dat stroomopwaarts wordt 
afgenomen enkel door de leidingen, zonder dat het wordt 
verwarmd of behandeld. Met goedkeuring van de overheid 
wordt dit watervolume niet ingebracht in de aangegeven 
lozingen van de overheid.

 

De indicatoren

Koelwater dat wordt gebruikt door thermische 
energiecentrales

Het waterverbruik ligt 2,7 miljoen m3 hoger, voornamelijk 
door de toename van de bedrijfsuren van de centrale 
van Seraing. Het water dat stroomafwaarts van de 
centrale wordt geloosd, neemt in dezelfde mate toe. De 
verdamping uit de koeltoren van Seraing vertegenwoordigt 
slechts 2% van het water dat stroomopwaarts van de 
installatie wordt opgepompt.

2017

2018

2019

 Opgepompt water    Geloosd water    
 Door de leidingen passerend water

8,5

5,5

8,2

7,0

4,6

6,0

Gebruikt koelwater (miljoenen m3)

GRI 303-1 Bron: Luminus. 
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Met de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen 
in België, en de daarmee gepaard gaande 
onvoorspelbaarheid, wordt veel vaker een beroep gedaan 
op open-cyclus gasturbines. Dit veroorzaakt een toename 
van het dagelijks verbruik van gedemineraliseerd water. 
Op de site van Angleur leidde dit tot de vervanging van 
het systeem dat in 2012 werd geplaatst, met de steun van 
Ingeum, de engineeringafdeling voor thermische energie 
van de EDF-groep.

Het nieuwe systeem heeft veel voordelen, zowel technisch, 
economisch als ecologisch.

Waarom water demineraliseren?

De centrale van Angleur haalt het water dat nodig is voor 
de goede werking van twee van haar gasturbines uit de 
Ourthe, een zijrivier van de Maas. Dit water wordt op twee 
manieren gebruikt:

•  in de vorm van “verneveling” (fogging), wanneer de 
buitentemperaturen hoog zijn, om de lucht te koelen 
bij de inlaat van de luchttoren en bij de inlaat van de 
compressor 

•  door directe injectie ter hoogte van de branders, om 
de verbrandingstemperatuur van aardgas te verlagen, 
wat de productie van stikstofoxide die vrijkomt bij deze 
verbranding vermindert.

De hoeveelheid water is zeer variabel (afhankelijk van de 
gebruiksfrequentie van de turbines).

Renovatie van het systeem 

De renovatie van het demineralisatiesysteem is eind 2018 
gestart en het werd in april 2019 in gebruik genomen. 
In plaats van een demineralisatiesysteem in twee fasen, 
namelijk een mechanische voorfiltratie gevolgd door 
ultrafiltratie samen met een chemische behandeling (zie 
grafiek 2), maakt het gebruik van een zandfilter het proces 
voortaan eenvoudiger en betrouwbaarder. (zie grafiek 1). 

Het water uit de Ourthe bevat een aanzienlijke hoeveelheid 
slib, waardoor de ultrafiltratielijnen verstopt raakten en er 
een chemische behandeling en zeer frequente interventies 
van het team van chemici vereist waren.

Nieuw filtersysteem

Het zandfilter, dat bestaat uit lagen hydroantraciet, zand 
en grind, kan gemiddeld 75 kubieke meter per uur filteren, 
ongeveer zes uur lang, en doorloopt vervolgens was- / 
spoelsequenties voordat het een nieuwe cyclus aanvat. 
Nadat het water is gefilterd, wordt het opgeslagen in een 
“brandbluswatertank” met een inhoud van 1.900 kubieke 
meter. Deze tank was oorspronkelijk gevuld met stadswater 
en werd gebruikt om de brandblusinstallatie op de hele site 
van water te voorzien. 

Ze is nu gevuld met gefilterd water dat rechtstreeks uit de 
Ourthe wordt gehaald en heeft een dubbele functie: 65% wordt 
gebruikt als brandblustank en 35% wordt gebruikt voor de TG4-
turbines. Het is deze hoeveelheid water die naar de omgekeerde 
osmoselijnen wordt gestuurd, en nu slechts uitzonderlijk door 
de ultrafiltratielijnen passeert, om te worden opgeslagen in een 
buffertank, die de twee turbines rechtstreeks van water voorziet. 

Veel voordelen 

Dit nieuwe demineralisatiesysteem heeft veel voordelen:
•  Door de aanzienlijke vermindering van het gebruik van 

de ultrafiltratielijnen is het mogelijk om het gebruik van 
chemicaliën om het water te reinigen te beperken. Het 
water dat in het rioleringsnet wordt geloosd, is nu enkel 
vuil water afkomstig van het reinigen van de osmoselijnen 
en het filter, en wordt niet langer chemisch geladen;

•  Het aantal interventies door het team van chemici is 
aanzienlijk afgenomen;

•  Het debiet is toegenomen, waardoor het systeem 
betrouwbaarder is geworden;

•  En tot slot hoeft de centrale niet langer een beroep 
te doen op het drinkwaternet van de stad om de 
brandblustank te bevoorraden, wat aanzienlijke 
besparingen oplevert.

 

Grafiek 2: Oud demineralisatiesysteemGrafiek 1: Nieuw demineralisatiesysteem

Zand- 
filter

UF

UF

Osmose

Osmose

Brand- 
watertank

Buffertank

UF

UF

Osmose

Osmose

Buffertank

Filtermat

Transformatie van de demineralisatieketen in Angleur
Begin 2019 moderniseerde Luminus de demineralisatieketen van twee open-cyclus gasturbines (TG4) die in 2012 in gebruik werden genomen op de site van Angleur.
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LUCHTKWALITEIT 

De indicatoren

Stikstofoxide uitstoot zeer licht gedaald

De uitstoot van stikstofoxide (NOx) is lichtjes gedaald 
(-2%), ondanks een hogere productie van de 
aardgascentrales van Luminus. Deze daling is deels te 
danken aan wijzigingen in het bedrijfsregime van de twee 
belangrijkste STEG-centrales van Luminus, alsook aan het 
feit dat er in 2019 in Angleur geen dieselolie werd gebruikt 
om elektriciteit te produceren.

 

 

 

De NOx-uitstoot per geproduceerd kWh is gedaald door 
de toename van de opwekking van kernenergie en 
windenergie in de energiemix van Luminus (heropstart van 
verschillende Belgische kerncentrales, waarin Luminus een 
belang van 10,2% heeft).

 

 

Uitstoot zwaveldioxide sterk gedaald

Net zoals in 2017 was er in 2019 vrijwel geen uitstoot van 
zwaveldioxide. Alleen bij de tests van de dieselmotoren 
op de sites van Seraing, Ham en Ringvaart werd brandstof 
verbruikt in 2019.

2017

2018

2019

482,6

579,0

568,0

Totale NOx-emissies (ton)

2017

2018

2019

0,08

0,11

0,08

NOx-emissies, inclusief warmte (kg per MWh)

2017

2018

2019

0,04

7,80

0,00

Totale SO2-emissies (ton)

GRI 305-7 GRI 305-7 GRI 305-7Bron: Luminus. Bron: Luminus. Bron: Luminus. 
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BEHEER INDUSTRIEEL AFVAL

Het kader

De industriële activiteiten van Luminus veroorzaken 
verschillende soorten vast afval.

Elk jaar haalt Luminus honderden ton afval uit de 
Maas om de doorstroming stroomopwaarts van de 
waterkrachtcentrales te beschermen.  Het bedrijf draagt 
de kosten voor de inzameling, het sorteren en de recyclage 
van dat afval. De hoeveelheid afval die uit de rivier wordt 
gehaald, varieert van jaar tot jaar en is afhankelijk van het 
waterdebiet en eventuele overstromingen.

De hoeveelheid rechtstreeks door Luminus 
geproduceerd afval hangt af van de geplande 
onderhoudswerkzaamheden (routine-onderhoud, groot 
onderhoud, renovatie, enz.). Sommige afvalstoffen kunnen 
worden gesorteerd, gerecycleerd of hergebruikt.

De indicatoren

Conventioneel industrieel afval (ton)

De hoeveelheid afval die stroomopwaarts van de 
waterkrachtcentrales uit de Maas is gehaald, is toegenomen 
(+22,8%). Dit afval werd in 2019 gesorteerd en gerecycleerd 
voor een kostprijs van ongeveer 146.000 euro.

De hoeveelheid gevaarlijk en niet-gevaarlijk industrieel 
afval is stabiel.  Deze stabiliteit is te danken aan het feit 
dat 2019 geen grote projecten kende, afgezien van de 
ontmanteling van de thermische centrale van Monsin, van 
september 2018 tot februari 2019.

 

Gerecycleerd afval (ton) en aandeel gerecycleerd 
afval in vergelijking met het totaal geproduceerd

In 2012 heeft Luminus een beleid uitgestippeld dat 
tot doel heeft de hoeveelheid stortafval, dat naar een 
stortplaats wordt afgevoerd, te verkleinen.. 

Al het afval dat uit de Maas wordt gehaald, wordt 
gesorteerd en gevaloriseerd.

In 2019 is zowel de hoeveelheid gerecycleerd afval als het 
recyclagepercentage gestegen. Dit hangt deels samen met 
de toename van het afval dat uit de Maas wordt gehaald 
en volledig wordt hergebruikt.

2017

2018

2019

721 406 139

805 270 70

989 269 74

Conventioneel industrieel afval (ton)

GRI 306-2

Bron: Reporting REGINE - Service Public de Wallonie, DGO3 - 
Département Sols et Déchets.

                Reporting to OVAM, Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij.

Gerecycleerd afval (ton) en aandeel (%) gerecycleerd afval 
in vergelijking met het totaal geproduceerd

GRI 306-2 Bron: Luminus. 

 Afval gehaald uit de Maas    
 Niet-gevaarlijk conventioneel industrieel afval    
 Gevaarlijk conventioneel industrieel afval

1035

1081

1281

2017

2018

2019

82%

94%

96%

6767



MILIEU - BESCHERMING VAN DE ECOSYSTEMEN

BESCHERMING VAN DE BIODIVERSITEIT

Het kader

De bescherming van de biodiversiteit is één van de eisen 
waarmee het bedrijf dagelijks wordt geconfronteerd, als 
gevolg van de mogelijke impact van zijn activiteiten op het 
milieu. Het bedrijf voert acties uit om deze te beschermen.

Alle projecten die een significante impact kunnen hebben 
op het ecologisch evenwicht worden onderworpen aan een 
milieueffectenstudie vooraleer een milieuvergunning kan 
worden afgeleverd.

Vergelijkbare studies worden ook uitgevoerd bij 
verlengingen van vergunningen, voor de centrales die 
beschikken over een vergunning van klasse 1 & 2 en voor 
specifieke projecten zoals in de wetgeving gedefinieerd. 
Voor andere projecten wordt een milieunota opgesteld 
waarin de belangrijkste effecten op het milieu besproken 
worden door ze te kwantificeren en waar nodig milderende 
maatregelen te bepalen.

In het Waalse Gewest in het bijzonder voorziet de 
reglementering de invoering van compenserende 
maatregelen wanneer een windenergieproject een 
risico op verstoring van de biodiversiteit inhoudt dat op 
onvoldoende wijze kan worden beperkt. In het Vlaamse 
Gewest kan de reglementering ook voorzien in de 
invoering van compenserende maatregelen wanneer 
een windenergieproject een risico op verstoring van 
de biodiversiteit inhoudt dat op onvoldoende wijze 
kan worden beperkt. Dit wordt vastgelegd in de 
omgevingsvergunning. 

De indicatoren

Verplichte en vrijwillige maatregelen ter 
bescherming van de biodiversiteit

Hier volgt een lijst met sites waar verplichte maatregelen 
ter bescherming van de biodiversiteit van kracht zijn.

2019 Biodiversiteit Verplichte maatregel 
Adobe Acrobat Document 24 KB

Hier volgt de lijst met sites waarop Luminus vrijwillig 
maatregelen heeft genomen om de biodiversiteit te 
behouden of te herstellen.

2019 Biodiversiteit Vrijwillige maatrege 
Adobe Acrobat Document 19 KB

Bodembescherming

Hier volgt een lijst met de audits die zijn uitgevoerd om de 
vervuilde bodems te inventariseren. Uit deze lijst blijkt dat 
er geen saneringen nodig zijn.

2019 Bodemonderzoeken sites Luminus.pdf 
Adobe Acrobat Document 113 KB

VRIJWILLIGE ACTIES

Naast de acties voorzien in de vergunningen, draagt Luminus vrijwillig bij tot het behoud van de biodiversiteit. 
Dit is met name het geval voor: 

• de sites van Ringvaart en Seraing (zones waarin beperkt gemaaid wordt);
• de site van Lierneux (wandel- en fietsroute met educatieve stops);
• de sites van Angleur en Lixhe (ruimtes gewijd aan de biodiversiteit);
• de vier sites met bijenkolonies (Floriffoux, Grands Malades, Seraing en Ringvaart).

Bovendien werd een meerjarige samenwerking aangegaan met het Jane Goodall Institute Belgium om  
3,6 miljoen bomen te planten in Afrika en België (link naar de pagina over het onderwerp).
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Beplanting met het oog op het toekomstige windmolenpark  
van Tinlot: eerste bevredigende resultaten

MILIEU - BESCHERMING VAN DE ECOSYSTEMEN - OPVALLENDE FEITEN

Begin 2017 werd een overeenkomst gesloten met de 
landbouwer die de percelen bezit en uitbaat, opdat hij voor 
aanvang van de bouw verschillende soorten vegetatie kon 
voorzien op een oppervlakte van 10,2 hectare. Dit gebied 
moet fungeren als toevluchtsoord voor de vogels en zorgt 
tevens voor een belangrijke bron van voedsel.

Zo werden in de loop van 2019 verschillende maatregelen 
genomen op het terrein:

•  De graan- en koolzaadpercelen van de landbouwer 
werden niet gemaaid om vanaf de winter van 2019 te 
kunnen beschikken over voederplanten. Daarnaast is er 
in het begin van het jaar gestopt met het sproeien van 
meststoffen en pesticiden op deze percelen.

•  De perceelstroken werden gerooid om er aan het einde 
van de zomer grassen te zaaien. 

Deze maatregelen zijn door de landbouwer uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met de vzw Faune & Biotopes. De 
landbouwer kreeg een gepersonaliseerde kalender voor 
een periode van vijf jaar en een aangepast lastenboek.

De begeleiding van de vereniging was onder meer gericht 
op de ideale ligging van de percelen in kwestie, de uit te 
voeren ingrepen tijdens het maaien, de methodes voor 
het zaaien van de grassen, de identificatie van de nodige 
mengsels, zaadleveranciers enz.

 

Eind oktober 2019 ging de vzw Faune & Biotopes na of 
de ingevoerde maatregelen strookten met de specificaties 
van het lastenboek. De voederplanten zijn inderdaad 
een interessante bron van granen voor de fauna. Er kon 
vastgesteld worden dat de vogels van het koolzaad eten. 
De zesrijige gerst is grotendeels gelegerd en gekiemd. 

De uitvoering van de maatregelen en in het bijzonder 
het onderhoud van de percelen zal gedurende de gehele 
uitbating van het windmolenpark worden voortgezet.

Met steun van de vzw “Faune et Biotopes” heeft Luminus gezorgd voor vogelvriendelijke beplanting op 2,3 kilometer van het toekomstige windmolenpark van 
Tinlot. Deze begeleidende maatregelen hebben tot doel de impact op de biodiversiteit in de nabijheid van de vijf te bouwen windturbines te minimaliseren. 

Voederplanten in de vorm van een 
koolzaadperceel in het vroege najaar, 
met links een grasstrook.

Perceel zesrijige gerst in het 
vroege najaar, met het graan 

bedekt en gekiemd, 
een voedselbron 

voor de fauna.
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In de zomer van 2019 nestelde een koppel  
bruine kiekendieven zich in Meeffe, een 
deelgemeente van Wasseiges , op twee  
kilometer van de compenserende maatregelen. 

De bruine kiekendief is een beschermde soort,  
in Wallonië rood geclassificeerd (bedreigd). 

Doordat hij op lage hoogte vliegt, weet deze 
roofvogel zijn prooien te verrassen.

Windmolensite Héron: een derde monitoringjaar bevestigt de 
doeltreffendheid van de compenserende maatregelen
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Voorafgaand aan de bouw van drie windturbines bij Heron 
in 2017 werd een studie uitgevoerd om de mogelijke 
effecten op het milieu te bepalen. Op basis van de 
uitgevoerde studie werd aanbevolen om maatregelen 
te nemen die gunstig zijn voor vogelsoorten die in een 
agrarische omgeving leven - omdat een diffuse impact op 
deze soorten niet kon worden uitgesloten.

Bijgevolg liet Luminus in 2016 in de buurt van de site 
dan ook acht hectare percelen aanleggen die gunstig zijn 
voor verschillende agrarische soorten zoals kiekendieven, 
veldleeuweriken, voorjaarkwikstaarten, patrijzen en 
kieviten. De percelen werden beplant met voedergewassen 
en grassen en spelen op die manier een rol als schuilplaats 
rol tijdens de nestvoorbereiding en broedperiode en ook 
als voorraadkast voor de vogels.

Op vraag van Luminus volgt de vereniging Faune et 
Biotopes deze maatregelen sinds 2017 op om de 
doeltreffendheid ervan te bestuderen. Uit de monitoring 
die in 2019 uitgevoerd is, blijkt dat de bevredigende 
vaststellingen van de voorgaande jaren opnieuw bevestigd 
worden, namelijk dat de soorten die we willen stimuleren, 
waargenomen zijn op de aangelegde percelen.

Zo hebben een koppel bruine kiekendieven en een koppel 
grauwe kiekendieven zich in de zomer van 2019 met succes 
genesteld in de buurt van de grasvelden. Deze soorten 
waren er wel al waargenomen voor de invoering van de 
compenserende maatregelen, maar volgens Faune et 
Biotopes lijken die maatregelen toch een positieve invloed 

gehad te hebben, aangezien de kiekendieven voorheen 
slechts sporadisch en tegenwoordig dagelijks worden gespot.

De slechtvalk is gespot in de winter van 2017 en de 
zomer van 2018 en opnieuw in de winter van 2019. Hij 
jaagt op duiven die in de graanpercelen, die in de winter 
ongemaaid worden gelaten, een overvloedige voedselbron 
vinden in de winterperiode. De aanwezigheid van de 
velduil, een minder vaak voorkomende nachtroofvogel, 
reeds bevestigd in voorgaande jaren, werd in 2019 
opnieuw bevestigd.

Na 29 maanden monitoring en 25 veldbezoeken is de 
vereniging Faune et Biotopes van mening dat al deze 
waarnemingen tot nu toe aantonen dat de maatregelen 
effectief zijn. Aangezien de effecten van bepaalde 
uitgevoerde werkzaamheden van jaar tot jaar kunnen 
verschillen, zullen deze veelbelovende waarnemingen in  
de loop van de tijd wel herbevestigd moeten worden. 

In 2019 zette vzw Faune et Biotopes haar evaluatie van de compenserende maatregelen in de buurt van windmolenpark Héron voort.  
De laatste waarnemingen bevestigen de doeltreffendheid.
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Life4fish-programma: nieuwe ontwikkelingen
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Sinds juni 2017 werkt Luminus op de Maas samen met 
verschillende partners* om duurzame oplossingen te vinden 
om enerzijds de productie van elektriciteit op basis van 
waterkracht te vrijwaren en anderzijds het stroomop- en 
-afwaartse migreren van trekvissen te garanderen. Dit 
project kan rekenen op substantiële steun vanuit Europa.

In 2019 zijn drie maatregelen geïmplementeerd en 
werd hun efficiëntie getest met behulp van akoestische 
detectiebakens: 

•  op de site van Grands-Malades werd een elektrische 
afstotende barrière geïnstalleerd om de vissen via de 
bypass stroomafwaarts te leiden; 

•  op de site van Ivoz-Ramet werd een bellenbarrière geplaatst;

•  op de site van Andenne werd een protocol voor de 
automatische uitschakeling van de machines getest, 
gebaseerd op een voorspellend migratiemodel, samen 
met akoestische detectiemaatregelen, om de relevantie 
van de vooraf bepaalde periodes waarin de machines zijn 
uitgeschakeld te evalueren.

De verzamelde gegevens zullen in 2020 worden 
geanalyseerd om de effectiviteit van de verschillende 
maatregelen te vergelijken en aanbevelingen te formuleren 
voor het vervolg van het programma.

Andere acties die aanvankelijk gepland waren voor 2019, 
moesten uitgesteld worden. In het bijzonder werd de 
acceptatietest van de nieuwe eco-duurzame turbines van 
Monsin uitgesteld tot november 2020, om te worden 
uitgevoerd onder de nominale debietomstandigheden die 
voorzien zijn in het testprotocol.

De duur van het programma werd dan ook met een 
jaar verlengd. Het zal doorlopen tot september 2023, 
voor een totaal budget van 4,05 miljoen euro, waarvan 
bijna twee miljoen euro toegekend door het Europees 
financieringsprogramma LIFE. 

Het Life4fish-programma heeft opnieuw vooruitgang geboekt bij de implementatie en evaluatie van duurzame oplossingen om zalm en paling, tijdens 
hun migratie te beschermen. Er zijn met name gedragsbarrières geplaatst op de twee proefsites van Grands-Malades en Ivoz-Ramet.

*  De universiteiten van Namen en Luik, Profish en  
de onderzoeks- en ontwikkelingsteams van de EDF-groep.

 

Installatie van de elektrische afstotende 
barrière stroomopwaarts van de 

waterkrachtcentrale van Grands-Malades. 

Montage van 
de elektrische 

barrière op  
de site 

van Grands 
Malades.

7171



Dr. Jane Goodall begon haar onderzoek 
naar in het wild levende 
chimpansees toen 

ze 26 was. Het 
Jane Goodall 

Institute werd 
opgericht 
in 1977.
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Het Jane Goodall Institute (JGI), opgericht door de 
beroemde primatoloog Dr. Jane Goodall, is een 
wereldwijde non-profitorganisatie die mensen in staat 
stelt om een verschil te maken voor alle levende wezens. 
Dankzij zijn Globetrotters*-programma had Luminus in 
2017 en 2018 al deelgenomen aan Forest in One day, een 
boomplantactie die het Jane Goodall Institute Belgium 
en Bosgroep Limburg jaarlijks organiseren. In totaal hielp 
het personeel van Luminus in 2018 al 6.554 bomen 
planten. Het aantal geplante bomen hing immers samen 
met de sportactiviteiten van het personeel die werden 
geregistreerd op het Globetrotters-platform (één boom per 
geregistreerde kilometer).

Partnerschap van drie jaar

In 2019 besloten Luminus en het Jane Goodall Institute 
om een versnelling hoger te schakelen. Het project werd 
gelanceerd op 15 maart tijdens een lezing door Dr. Jane 
Goodall, getiteld "Reasons for Hope". In het driejarig 
partnerschap zullen elk jaar 12.000 bomen worden 
aangeplant in België en 1.200.000 in Afrika.

De aanplantingen in België zullen worden verdeeld over de 
verschillende regio’s. Bij de acties zullen telkens Luminus-
medewerkers worden betrokken, aangezien zij, samen 
met externe gasten, klanten of partners, de bomen zullen 
planten.

Lokale soorten

Zowel in België als in Burundi worden inheemse 
bomen en struiken geplant. Luminus en JGI Belgium 
werken in Vlaanderen samen met De Bosgroepen en 
in Wallonië met Sylva Nova om de meest geschikte 
soorten te bepalen. In België krijgen eik, esdoorn en 
linde de voorkeur qua bomen, en viburnum, meidoorn 
en hazelnoot qua struiken en heesters. In Afrika zijn 
het onder andere de baobab, de avocado-, sinaasappel- 
en citroenboom die de voorkeur krijgen. Dankzij deze 
aanplantingen wordt er niet alleen CO2 geabsorbeerd, 
maar ook effectief gestreden tegen ontbossing: de 
bomen geven schaduw en fruit aan de lokale bevolking, 
die dus des te meer redenen heeft om ze te beschermen.

De eerste bomen werden geplant in 2019 in Afrika. 
Volgens de meest voorzichtige schattingen zullen 
de bomen die geplant worden in het kader van het 
partnerschap met het JGI 26.000 ton CO2 absorberen in 
hun leven, ofwel de CO2-uitstoot van 2.600 Belgische 
huishoudens. 

*  Cf. https://www.rse2018luminus.be/nl/milieu/globetrotters/

De chimpansee op deze foto werd behandeld in het 
revalidatiecentrum voor chimpansees in Tchimpounga,  
door gekwalificeerde professionals. Het Jane Goodall Institute 
raadt nauw contact met chimpansees en andere dieren in het 
wild af.

Partnerschap met Jane Goodall Institute Belgium: drie jaar om 
meer dan 3,6 miljoen bomen te planten 
In maart 2019 verbond Luminus zich ertoe het Jane Goodall Institute Belgium te helpen bij het planten van 36.000 bomen in België en 3,6 miljoen bomen in Afrika  
in drie jaar tijd. Het aanplanten van de bomen begon op Afrikaanse bodem in 2019.
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