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• Overzicht van beschikbare tools

• Integratie van voorzieningen voor een
milieuvriendelijke mobiliteit

• Het tonen van praktijkvoorbeelden
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. INLEIDING

II. BREEAM

III. GRO

IV. EMAS

V. ECODYNAMISCHE ONDERNEMING
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I. INLEIDING

• Screening van gebouw en site
BREEAM 

GRO

• Screening van bedrijfsactiviteit
EMAS

Label Ecodynamische onderneming
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II. BREEAM

• TRA 01 Public transport accessibility
Bepalen van « Bereikbaarheidsindex » 

→ aantal punten is projectafhankelijk

–Berekeningstool TRA 01 
berekening ifv

 Type openbaar vervoer

 Afstand tot de halte

 Frequentie

Het voorzien van een specifieke busdienst 

→ 1 punt
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II. BREEAM

• TRA 01 Public transport accessibility
Bepalen van « Bereikbaarheidsindex » 

→ aantal punten is projectafhankelijk

–Voorbeeld
 Kantoorgebouw

 Resultaat 11,26 

 dus 3 punten 

= max. voor kantoren
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(Bron: Matriciel / BREEAM Tra 01)



II. BREEAM

• TRA 02 Proximity to amenities
Nabijheid van voorzieningen → punten projectafhankelijk

–C : min. 2 kernvoorzieningen 

– : andere voorzieningen

Type 1: kantoor, handel, industrie

Type 2: kinderkribbe, school

Type 3: hogeschool, universiteit

Type 4: gezondheidszorg

Type 5: residentieel

Type 6: hotels
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(Bron: BREEAM International New Construction 2016)



II. BREEAM

• TRA 02 Proximity to amenities
Nabijheid van voorzieningen → punten projectafhankelijk
–Voorbeeld
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(Bron: Poly-tech engineering)



II. BREEAM

• TRA 03 Alternative modes of transport
Alternatieve vervoerswijzen → 2 punten 
–Optie 1: overleg overheid over integratie van het project in het 

fietsnetwerk. Een maatregel moet uitgewerkt worden.

–Optie 2: overleg met lokale buslijnen zodat frequentie van de 
busdienst verhoogt.

–Optie 3: 3% van parkingplaatsen voorzien van elektrische 
laadpalen + bewijs van lagere CO2-emissie bij gebruik ervan

–Optie 4: systeem van autodelen + 5% van parkingplaatsen 

–Optie 5: aantal fietsenstallingen ifv aantal gebruikers 

+ douches (1 per 10 fietsenstallingen) + kleedkamers met 

lockers + droogrekken voor natte kledij
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II. BREEAM

• TRA 04 Maximum car parking capacity
Maximum aantal parkingplaatsen→ 2 punten 
–Berekening ifv

 Type gebouw

 Bereikbaarheidsindex (TRA01)

 Ambitie 1 of 2 punten
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(Bron: BREEAM International New Construction 2016)



II. BREEAM

• TRA 04 Maximum car parking capacity
Maximum aantal parkingplaatsen→ 2 punten 
– Voorbeeld

 Kantoorgebouw

 Bereikbaarheidsindex 11,26

 1634 gebruikers

 max 272 parkingplaatsen

 Project met 112 parkingplaatsen → 2 punten

 Hoe hoger deze index hoe beter bereikbaar het project is met 

openbaar vervoer, hoe minder parking er wordt toegelaten
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(Bron: BREEAM International New Construction 2016)



III. GRO

• MOB1 Met het openbaar vervoer (criterium site)

Bevorderen van een duurzaam mobiliteitsplan
– Rekenblad MOB1

 Bereikbaarheid van site met openbaar vervoer in kaart brengen

12(Bron: GRO – Het Facilitair Bedrijf, Vlaamse overheid)



III. GRO

• MOB2 Met de fiets (criterium site)

Zorgen voor veilige en aangename omgeving voor 
fietsers
– Checklist MOB2

 Aandachtspunten 

 Veiligheid 

13(Bron: GRO – Het Facilitair Bedrijf, Vlaamse overheid)



III. GRO

• MOB3 Te voet (criterium site)

Een veilige en aangename omgeving voor voetgangers 
creëren
– Checklist MOB3
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(Bron: GRO – Het Facilitair Bedrijf, 
Vlaamse overheid)



III. GRO

• MOB4 Met de auto of moto (criterium site)

Een goede bereikbaarheid met gemotoriseerd verkeer 
naar en op de site
– Checklist MOB4: verwijzing naar Nederlandse ABC-locatiebeleid

• A-locatie (1 punt): optimale bereikbaarheid met openbaar vervoer, auto 
ondergeschikt, stringent parkeerbeleid, lage autoafhankelijkheid

• B-locatie (2 punt): goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, redelijke 
bereikbaarheid per auto, goede bereikbaarheid per fiets

• C-locatie (3 punten): optimale bereikbaarheid per auto, geen eisen openbaar 
vervoer, parkeerfaciliteiten, bedoeld voor transportbedrijven en industrie

15(Bron: GRO - Het Facilitair Bedrijf, Vlaamse overheid)



III. GRO

• SOC3 Integrale toegankelijkheid (criterium gebouw)

Goede ontwerpen creëren mogelijkheden en 
ondersteunen de gebruikers
– checklist SOC 3: groen voor niveau uitstekend

16(Bron: GRO – Het Facilitair Bedrijf, Vlaamse overheid)



IV. EMAS

• Europees Milieumanagement- en Audit Schema
EMAS Certificatie
–Milieubeheer- en auditsysteem 

–ontwikkeld onder supervisie van Europese Commissie

– Laat bedrijven toe om milieuprestaties 
 In kaart te brengen

 Te managen 

 Te verbeteren

→ Stappenplan ontwikkelen

– Audit door erkende externe partij

–Verschil met ISO 14001: bij EMAS is een periodieke externe 
rapportage over milieuprestaties vereist.
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IV. EMAS

• Europees Milieumanagement- en Audit Schema
EMAS Certificatie
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(Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid)



IV. EMAS

• Europees Milieumanagement- en Audit Schema
EMAS Certificatie

19(Bron: Europese Commissie)



IV. EMAS

• Europees Milieumanagement- en Audit Schema
EMAS Certificatie

20(Bron: Europese Commissie)



V. ECODYNAMISCHE ONDERNEMING

• Label Ecodynamische Onderneming
Officiële en gratis erkenning door Leefmilieu Brussel

Evaluatie van de manier waarop het bedrijf haar 
activiteiten uitvoert:
–Aankopen

–Geluidshinder

–Afvalbeheer en –preventie

–Water

–Groene ruimten

–Bodem

–Rationeel energiegebruik

–Mobiliteitsbeheer 
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V. ECODYNAMISCHE ONDERNEMING

• Label Ecodynamische Onderneming
Bedrijfsvervoerplan
–Analyse van woon-werkverkeer van werknemers

–Analyse van de dienstverplaatsingen van werknemers

–Wat is de milieu-impact hiervan? 

22(Bron: Leefmilieu Brussel)



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Wees je bewust van de omgeving van het 
project op het vlak van mobiliteit en 
aanwezigheid van voorzieningen

• Er bestaan instrumenten om je te helpen in het 
ontwerpproces

• Reduceer de impact van je bedrijfsactiviteit op 
het leefmilieu
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 
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• Gids Duurzame gebouwen
www.gidsduurzamegebouwen.brussels

> 9 thema’s > Mobiliteit

Dossier | Actieve vervoerswijzen bevorderen

Dossier | Voorziening: gesloten fietslokalen en overkappingen

• BREEAM: https://www.breeam.com/discover/technical-standards/newconstruction/

• GRO: https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

• EMAS: https://www.belgium.be/nl/leefmilieu/duurzaam_consumeren/milieulabels/emas

• LABEL Ecodynamische Onderneming: 
https://leefmilieu.brussels/themas/economie-transitie/milieumanagement/label-
ecodynamische-onderneming
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