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1. Doelstelling 

Dit eindrapport geeft een overzicht van de activiteiten en de resultaten (periode 1 september 2015 - 31 
december 2017) van het KOALA-project. Het eindrapport is een vervolg op het tussentijds rapport (periode 
1 september 2015 - 31 augustus 2016). Dit project betreft de uitvoering via aanbesteding  van een gratis 
energieadviestraject (energiescan en implementatieadvies) bij hotels, jeugdherbergen, meetinglocaties 
(MICE), attracties en vakantieparken in het Vlaamse Gewest en is een  actie van het Vlaams Klimaatplan 2013-
2020. 

2. Aanleiding 

Eén van de elementen uit de Europese Energie-efficiëntierichtlijn (2012/27/EU) is het aanmoedigen van de 
vraag naar energieadvies en energiescans bij kmo’s. Anderzijds moet Vlaanderen extra inspanningen doen 
om de CO2-uitstootreductiedoelstelling tegen 2020 te kunnen halen. Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 
en de beleidsnota’s zetten in op het ondersteunen van duurzame groei van de toeristische sector en op de 
CO2 -reductie via energiebesparingen in gebouwen. Op deze basis werd een initiatief genomen door 
Toerisme Vlaanderen (TV) om energieadvies als CO2-reducerende maatregel bij toerismebedrijven te laten 
verstrekken. Deze actie werd in samenspraak met het Vlaams departement Leefmilieu Natuur en Energie 
(dep LNE en later dep Omgeving), als maatregel opgenomen in het derde Vlaams Klimaatplan (2013-2020) te 
financieren met middelen uit het Klimaatfonds. Het betreft klimaatfondsmaatregel 8 ‘Energieadvies en -zorg 
voor uitbaters van toeristische bedrijven en logies’. De praktische uitvoering van het KOALA-project werd 
toevertrouwd aan het Agentschap Ondernemen (AO en later het Agentschap Innoveren en Ondernemen, 
VLAIO). 
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3. Uitvoering 

Het energieadvies bestaat uit het uitvoeren van een energiescan bij de doelgroep gevolgd door het optioneel 
verstrekken van advies voor de implementatie van de aanbevolen energiebesparende maatregelen. Alle 
energieverbruiken en –besparingen worden vertaald in equivalente CO2-eenheden (CO2-eq). Naast 
energiebesparing wordt ook de CO2-uitstoot van koelmiddelen en van het eigen voertuigenpark onder de 
aandacht gebracht in de energiescan. Onderstaande figuur geeft binnen de rode cirkel de beoogde CO2-
emissies weer van het energie-advies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 : Afbakening CO2-emissies energie-advies 

 

  



4. Budget & Uitgaven 

 

4.1 Budget 

In het Vlaams Klimaatfonds werd 450.000 euro aan middelen voorzien voor het energieadvies. Opdat het 
VLAIO de taak van de uitbesteding van het KOALA-adviestraject kan uitvoeren en het geven van de adviezen 
kan gefactureerd worden aan het Agentschap, werden de middelen van het Klimaatfonds via een ministerieel 
besluit gedoteerd aan het Hermesfonds. Voor de communicatie van deze maatregel staan Toerisme 
Vlaanderen, het departement Omgeving en VLAIO in, met inzet van de reguliere werkingsbudgetten. 

Referentienummers: 

Hermesfonds : ESR 12111215 (omschrijving : dotatie vanuit het Klimaatfonds voor energiescans Toerisme 
Vlaanderen) 
Exact : AH.2015.052 
Bestek aanbesteding : ENER 2015.001 

4.2 Uitgaven 

Er werd een totaal bedrag van 335.680,54 euro uitbetaald voor 88 goedgekeurde energiescans (274.448 
euro) en 24 goedgekeurde implementatieadviesverslagen (61.232 euro) aangeleverd door 6 
energieadviesbureaus. Resterend niet besteed budget betreft 114.319,46 euro van de 450.000 euro aan 
KOALA-middelen en zal terugvloeien naar het Vlaams Klimaatfonds. 
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5. Aanbesteding 

Er werd aan de kandidaat energieadviesbureaus via een aanbestedingsprocedure een prijs gevraagd voor de 
uitvoering van 10 energiescans en van een beperkt en uitgebreid implementatieadvies. De aanbesteding 
werd gegund aan de energieadviesbureaus Zero Emission Solutions (ZES), Technum-Tractebel Engie 
(Technum), Energy to Zero Consult-ABO Group (E20) en Ingenium. In onderstaande tabel 1 zijn de 
eenheidsprijzen vermeld. 

 Tabel 1 : Overzicht offerteprijzen energieadviesbureaus 

Op basis van deze eenheidsprijzen en het beschikbare budget van 450.000 euro wordt ingeschat dat 
ongeveer 100 energiescans en een 60-tal implementatieadviezen (50% beperkt en 50% uitgebreid advies) 
kunnen worden uitgevoerd. De toekenning van de energiescans aan de energieadviesbureaus gebeurt per 
perceel van 10 op basis van de vordering en de kwaliteit van de uitgevoerde scans, en in functie van het nog 
beschikbare budget. 

  

ZES euro (excl) euro (incl)

energiescan 2.305,50 2.789,66

beperkt advies 870,00 1.052,70

uitgebreid advies 2.175,00 2.631,75

Technum euro (excl) euro (incl)

energiescan 2.361,60 2.857,54

beperkt advies 1.476,00 1.785,96

uitgebreid advies 1.918,80 2.321,75

Ingenium euro (excl) euro (incl)

energiescan 3.367,00 4.074,07

beperkt advies 2.220,00 2.686,20

uitgebreid advies 3.367,00 4.074,07

E20 euro (excl) euro (incl)

energiescan 2.357,50 2.852,58

beperkt advies 1.050,00 1.270,50

uitgebreid advies 2.325,00 2.813,25



In het eerste werkingsjaar werd aan de 4 energieadviesbureaus een extra perceel van 10 energiescans 
gegund zodat elk bureau 20 energiescans kan uitvoeren. 

Toegewezen scans Briefdatum toewijzing tweede perceel 10 scans 

E20 20/04/2016   

Ingenium 24/05/2016   

Technum 5/07/2016   

ZES 19/01/2016   
Tabel 2 : Toewijzing extra perceel van 10 energiescans 

In het tweede werkingsjaar werd aan twee energieadviesbureaus een extra perceel van 5 energiescans 
gegund zodat deze twee bureaus elk 25 energiescans zouden kunnen uitvoeren. 

Toegewezen scans 
 

Briefdatum toewijzing derde perceel 5 scans 

E20 
 

24/01/2017   

Technum 
 

6/01/2017   
Tabel 3 : Toewijzing extra perceel van 5 energiescans 
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6. Tijdschema & procesflow 

De oorspronkelijk geplande uitvoering van de energiescans liep van 1 september 2015 tot en met 31 
december 2016. De geplande uitvoering van de implementatieadviezen liep vanaf een eerste uitgevoerde 
scan tot en met 30 juni 2017. Uiteindelijk liep de periode van de energiescans tot en met 1 augustus 2017 
(goedkeuring laatst opgeleverd energiescanrapport) en van de implementatieadviezen tot en met 24 
november 2017 (goedkeuring laatst opgeleverd implementatieadviesverslag). 

Op basis van 100 energiescans en 60 implementatieadviezen werd bij opstart volgende planning per 
energieadviesbureau gemaakt (bij gelijke verdeling over de 4 bureaus): 

 1 sep 15-31 dec 15 1 jan 16-30 jun 16 1 jul 16–31 dec 16 1 jan 17–30 jun 17 

25 Energiescans 5 10 10 0 

15 Implementatieadviezen 0 5 5 5 

Tabel 4 : Planning uitvoering energiescans en implementatieadviezen per energieadviesbureau 

In onderstaand voorziene schema (figuur 2) zijn de verschillende stappen van het energiescan- en 
implementatieadviestraject weergegeven voor het toerismebedrijf, energieadviesbureau en VLAIO: 

 

 

 

Figuur 2 : Procesflow en timing energieadviestraject 



In onderstaande tabel 5 is de gemiddelde doorlooptijd van de energiescans weergegeven. Hieruit blijkt dat 
de vooropgestelde termijnen voor de energiescans overschreden zijn. Het duurt gemiddeld 1,5 week langer 
dan de voorziene tijd van 6 weken (max. = 49 weken & min. = minder dan een week) om na het eerste bezoek 
aan het bedrijf het energiescanrapport in te dienen bij VLAIO voor goedkeuring. Het goedkeuren van de 
energiescanrapporten duurt gemiddeld 1,8 weken langer dan voorzien (max.= 8 weken) omwille van de 
nodige tekstuele en cijfermatige aanvullingen en correcties van het ontwerprapport op vraag van het VLAIO. 
Deze termijn werd korter naarmate de energieadviesbureaus vertrouwd geraakten met het 
scanrapportsjabloon, de gewenste informatie, correcte berekening en de gebruikte kengetallen. 

  doorloop 
bezoek-
indiening 
(max. 6 wk) 

doorloop 
bezoek-
goedkeuring 
(max. 8 wk) 

doorloop 
VLAIO (max. 
2 wk) 

gem dagen 51,9 78,9 27,5 

gem weken 7,4 11,3 3,9 

Tabel 5 : Gemiddelde doorlooptijd in dagen en weken van de energiescans 

De gemiddelde doorlooptijd van de start van de uitvoering tot het insturen van het verslag van 
implementatieadvies is 6,3 maanden (max. = 15 maanden & min. = 2 maanden) en ligt nagenoeg in lijn met 
de voorziene 6 maanden. 

  doorloop start-indiening 
(max. 6 maanden) 

doorloop 
goedkeuring 

gem. dagen 176,5 17,6 

gem. weken 25,2 2,5 

gem maanden 5,8   

Tabel 6 : Gemiddelde doorlooptijd van de implementatieadviezen 
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7. Doelgroep 

De doelgroep omvat bedrijven die vallen onder volgende hoofdactiviteiten: 

 Hotel (min. 10 kamers) 

 Vakantiepark 

 Meetingslocatie (MICE) 

 Attractie 

 Jeugdherberg 

Sommige kandidaten hebben als nevenfunctie toerisme zoals landbouwbedrijven, brouwerijen, skipistes, 
zwembaden … die niet in aanmerking komen voor KOALA als deze nevenfunctie minimaal is en het 
energieverbruik en -maatregelen hoofdzakelijk betrekking hebben op de hoofdfunctie. Kandidaten die op de 
wervingslijst staan van Toerisme Vlaanderen komen steeds in aanmerking. Voor anderen dient aan het VLAIO 
steeds toestemming gevraagd te worden vooraleer te starten met de energiescan. 

De vestigingen van de bedrijven moeten zich bevinden in het Vlaams Gewest en de gebouwen moeten in 
gebruik zijn vóór 1 januari 2006 en mogen sindsdien niet grondig energetisch gerenoveerd  zijn (definitie 
Energieprestatie– en Binnenklimaatregelgeving). 

Het minimum jaarlijks energieverbruik van de bedrijfsvestiging moet voldoen aan: 

 50.000 kWh/jaar elektriciteit én 

 100.000 kWh/jaar brandstof (aardgas, stookolie, propaan, …)  

Een aantal bedrijven voldeed ruimschoot aan het minimum jaarlijks elektriciteitsverbruik maar niet aan het 

minimum jaarlijks brandstofverbruik. Deze bedrijven verwarmen meestal met elektriciteit via 

accumulatoren of warmtepompen waarbij er geen of een beperkt brandstofverbruik was dat ingezet werd 

voor de bijverwarming of voor in de keuken. Als bleek dat er op de elektrische verwarming kon bespaard 

worden of overgeschakeld kon worden naar brandstof, werd toch toegestaan om een KOALA-adviestraject 

te doorlopen. Wanneer het elektriciteitsverbruik onder het minimum van 50.000 kWh/jaar lag de laatste 

jaren werd er geen koala-adviestraject toegestaan. 

Maximum twee vestigingen per bedrijf (bv. ook per hotelketen, vakantiepark) kunnen van een KOALA-advies 
genieten. Deze beperking is toegepast geweest op een aantal groepen/ketens van vakantieparken, 
jeugdverblijven en hotels. 

  



Er moet minstens één bedrijf uit elk van de vijf doelgroepsegmenten gescand worden.  

Uit onderstaande tabel 7 blijkt dat op één na, de energieadviesbureaus een energiescan per doelgroep 

hebben uitgevoerd. 

  Hotels Jeugdcentra Mice Vakantiecentra Attractieparken 

ZES 11 2 1 1 3 
Ingenium 12 3 1 3 1 
E20 17 0 5 1 2 
Technum 12 8 2 2 1 

  Hotel Jeugdcentra Mice Vakantiecentra Attractieparken 

ZES 1 1 1 1 1 
Ingenium 1 1 1 1 1 
E20 1 0 1 1 1 
Technum 1 1 1 1 1 

Tabel 7 : Verdeling van het aantal en de status (0 of 1) van de uitgevoerde energiescans per adviesbureau 

en doelgroep 

 

  

Aantal % 

Hotels   52 59 
Jeugdcentra 13 15 
Mice   9 10 
Vakantiecentra 7 8 
Attractieparken 7 8 

#Totaal   88 100 

Tabel 8 : Verdeling volgens doelgroep van het aantal energiescans 
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Figuur 3  : Procentuele verdeling volgens doelgroep van de 88 uitgevoerde energiescans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 : Procentuele verdeling volgens provincie van de 88 uitgevoerde energiescans 
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Een verdeling volgens de grootte van het totaal jaarlijks primair energieverbruik (definitie primair 
energieverbruik in MWhp zie 8.1.1) dient gevolgd te worden: 

 20% bedrijven energieverbruik tot 500 MWhp 

 60% bedrijven energieverbruik vanaf 500 MWh tot 2.000 MWhp 

 20% bedrijven energieverbruik vanaf 2.000 MWhp 

In onderstaande tabel 9 blijkt de 20%/60%/20% verdeling van uitgevoerde energiescans per adviesbureau 

niet haalbaar. Het streven naar deze vooropgestelde verdeling is moeilijk, elke kandidaat die zich aanbiedt is 

meer dan welkom. Globaal gezien zijn er minder middelgrote verbruikers gescand ten voordele van kleine 

verbruikers. 

 

Tabel 9 : Overzicht van de verdeling van de uitgevoerde energiescans volgens primair energieverbruik 

(MWhp) 

Volgende doelgroepbedrijven zijn uitgesloten voor KOALA: 

 Overheidsinstellingen 

 In 3 jaar voorafgaand aan de opstart van KOALA reeds een energiescan van het Agentschap verkregen 

 Jaarlijks primair energieverbruik van de vestiging groter of gelijk aan 0,1 PJ (27,78 miljoen kWhp) 

 Bedrijven die volgens VLAREM verplicht een energieaudit moeten uitvoeren. 

Samen reëel streef

Aantal <500MWhp 33 38 20

Aantal >=500 en < 2000 MWhp 37 42 60

Aantal >= 2000 MWhp 18 20 20

Totaal 88 100% 100%

ZES

Aantal <500MWhp 9 50 20

Aantal >=500 en < 2000 MWhp 4 22 60

Aantal >= 2000 MWhp 5 28 20

Totaal 18 100% 100%

INGENIUM

Aantal <500MWhp 6 30 20

Aantal >=500 en < 2000 MWhp 10 50 60

Aantal >= 2000 MWhp 4 20 20

Totaal 20 100% 100%

E20

Aantal <500MWhp 10 40 20

Aantal >=500 en < 2000 MWhp 10 40 60

Aantal >= 2000 MWhp 5 20 20

Totaal 25 100% 100%

TECHNUM

Aantal <500MWhp 8 32 20

Aantal >=500 en < 2000 MWhp 13 52 60

Aantal >= 2000 MWhp 4 16 20

Totaal 25 100% 100%
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Omdat in het najaar 2015 voor een aantal bedrijfsvestigingen nog niet geweten was of men al wel dan niet 

onder de verplichte energieaudits voor grote ondernemingen viel, werd alsnog een energiescan toegestaan 

in die periode. 

Een aantal aanvragen werden geweigerd omdat de kandidaten rechtstreeks of onrechtstreeks onder de 

doelgroep overheidsinstellingen vielen. Zo zijn voor 100% Vlaamse, provinciale en gemeentelijke toerisme-

uitbaters uitgesloten. Ook private toerisme-uitbaters in een pand van een overheidsinstelling komen niet in 

aanmerking als de energiebesparende maatregelen door deze laatste dienen uitgevoerd te worden. 

De aangesproken toerismebedrijven (via telefoon, e-mail, …) gingen niet in op het aanbod van een 

energiescan omwille van het ontbreken van interesse of het niet voldoen aan de KOALA-voorwaarden.  

Hieronder zijn een aantal redenen opgesomd waarom de energiescan niet werd uitgevoerd: 

 geen interesse, 

 nieuwbouw of grondig gerenoveerd na 2006, 

 overheid gerelateerd, 

 verplichte energieaudit, 

 reeds energiescan uitgevoerd op minder dan 3 jaar, 

 te weinig/kleine energiemaatregelen, 

 te klein energieverbruik, 

 reeds 2 vestigingen van de onderneming gescand, 

 minder dan 10 hotelkamers, 

 … 

 

  



8. Energiescans en implementatieadviezen 

8.1 Energiescans 

8.1.1 Aantallen, jaarlijks (primair) energieverbruik en CO2-uitstoot 

In de periode van 1 september 2015 tot en met 1 augustus 2017 zijn er 88 energiescanrapporten 
goedgekeurd.  Niettegenstaande de verlenging van de scanperiode na 31 december 2016 met zes maanden 
werd het vooropgestelde doel van 100 uitgevoerde energiescans niet bereikt.  

De 88 energiescans vertegenwoordigen een jaarlijks primair energieverbruik van 211.001.019 kWhp 
(exclusief bedrijfsvoertuigen) en een CO2-uitstoot van 35.479 ton (exclusief bedrijfsvoertuigen). Jaarlijks 
staat elektriciteit in voor 52.281.516 kWh of 98.923.364 kWh primair en 12.438 ton CO2-uitstoot, 
brandstoffen (exclusief bedrijfsvoertuigen) voor 123.892.399 kWh of 112.077.656 kWh primair en 23.040 
ton CO2-uitstoot. 
 
Hierbij werden de omzettingswaarden naar primaire energie (kWhp) en equivalente CO2 (ton) uitstoot van 
de energievectoren van de Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten (EBO) gehanteerd. De aangekochte en 
zelf geproduceerde groene stroom en warmte leveren geen CO2-uitstoot op en de primaire energie (kWhp) 
hiervan is gelijk aan de aangekochte/geproduceerde energie (kWh). Van de 88 gescande bedrijven zijn er 29 
(1 op 3) die een groenestroomcontract hebben voor de afgenomen netstroom. 
 
Het jaarlijks primair energieverbruik van de bedrijfsvoertuigen (mobiliteit) is 709.158 kWhp (enkel 
brandstofverbruik). Bij 11 (1 op 8) van de 88 gescande bedrijven werden bedrijfsvoertuigen 
geïnventariseerd. 
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Elektriciteit     
kWh elektriciteit  52.281.516 
kWhp net grijs  77.736.413 
kWhp net groen  20.934.442 
kWhp opwekking  252.509 
ton CO2 net grijs  12.438 
ton CO2 net groen  0 
ton CO2 eigen opwekking  0 
     
Aardgas    
kWh* aardgas  116.814.276 
kWhp  105.483.291 
ton CO2 aardgas  21.303 
     
Stookolie    
liters stookolie  605.670 
kWhp  6.046.126 
ton CO2 stookolie  1.613 
kWh*  6.486.725 
 
Bedrijfsvoertuigen    
kWhp 
  

709.158 
 

Propaan (kWh*)  591.397 
ton CO2 propaan  124,77452 
kg  42.731 
kWhp   548.239 

 
Tabel 10 en 11: Energieverbruik (*= bovenste verbrandingswaarde) en CO2-uitstoot op jaarbasis en het aantal bedrijven 

 

  kWh aantal bedrijven 
Elektriciteitsverbruik    
Elektriciteit grijs netafname 31.094.565 60 
Elektriciteit groen netafname 20.934.442 29 
Elektriciteit groen eigen productie 252.509 6 
Elektriciteitsverbruik totaal 52.281.516 88 
     
Brandstoffenverbruik*    
Aardgas netafname 116.814.276 75 
Stookolie 6.486.726 20 
Propaangas 591.397 7 
Brandstoffenverbruik totaal 123.892.399 87 
     
Bedrijfsvoertuigen* 709.158 11 
     
Groene warmteopwekking 79.565 6 
     

     



 

 
Figuur 5 : Overzicht per maand van het totaal aantal  goedgekeurde energiescanrapporten 
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Figuur 6 : Overzicht van het aantal goedgekeurde energiescanrapporten per maand. 
 
  



8.1.2 Bestudeerde energiemaatregelen 

8.1.2.1 Generieke energiemaatregelen 

Een aantal generieke maatregelen werd gebundeld per thema met de investeringskost, terugverdientijd, 
energiebesparing en CO2-reductie. 

 
Tabel 12 : Indeling van generieke maatregelen volgens energiethema’s  

1. Verlichting

Relamping

Relighting

Sturing

2. Bouwschil 

Muurisolatie

Spouwmuurisolatie

Buitenmuurisolatie

Binnenmuurisolatie

Dakisolatie

HR-beglazing

3. Verwarming

Condensatieketel

Freq.gestuurde pompen/ventilatoren

Leidingisolatie

Appendage isolatie

Warmtewisselaar isolatie

4. Hernieuwbare energie

Biomassaketel

Warmtepomp

Zonneboiler

Photovoltaïsche installatie (PV)

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
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De generieke maatregelen leveren een CO2-reductie op jaarbasis van 3.767 ton op voor elektriciteit (3.471 
ton) en brandstoffen (296 ton) samen. De lage CO2-reductie van de brandstoffen is te wijten aan de 
vermeden CO2-uitstoot van 2.308 ton van de niet-WKK maatregelen verminderd met de bijkomende CO2-
uitstoot van 2.012 ton van de WKK. 

 

 

Tabel 13 : CO2-reductie per generiek thema 

Omdat de WKK een grote invloed heeft, werd ook de CO2-reductie berekend zonder WKK voor de generieke 
maatregelen samen. De CO2-reductie van de generieke maatregelen zonder WKK is 3.334 ton voor 
elektriciteit (1.026 ton) en brandstoffen (2.308 ton) samen. 

  

  CO2-reductie (ton/jaar)  
Verlichting 643 * 

Bouwschil 679 ** 

Condensatieketel 815 ** 

Frequentiesturing pompen/ventilatoren 57 * 

Isolatie leidingen en appendages 131 ** 

Biomassaketel 429 *** 

Warmtepomp 187 *** 

Zonneboiler 106 ** 

PV (Photovoltaïsche panelen) 288 * 

WKK (Warmtekrachtkoppeling) 432 *** 

 Totaal 3.767  
* = CO2 reductie elektriciteit   

** = CO2 reductie brandstoffen   

*** = CO2 reductie elektriciteit & brandstoffen   



Hotels en jeugdverblijfcentra maken het merendeel uit van de 88 gescande bedrijven. Voor deze twee 
groepen is de reductie van de jaarlijkse CO2-uitstoot van de generieke maatregelen hieronder apart 
berekend: 

 

Hotels (52) : 1.978 ton CO2-reductie per jaar 

Totaal reductie CO2 brandstoffen: 697 ton 

Totaal reductie CO2 brandstoffen excl. WKK: 1.263 ton* 

Totaal reductie CO2 elektriciteit: 1.281 ton  

Totaal reductie CO2 elektriciteit: excl. WKK: 490 ton  

De totale jaarlijkse CO2-uitstoot voor elektriciteit en brandstoffen zonder de maatregelen is 8.616 ton. 

 

Jeugdverblijfcentra (13) : 355 ton CO2-reductie per jaar 

Totaal reductie CO2 brandstoffen: 316 ton 

Totaal reductie CO2 brandstoffen excl. WKK: 340 ton* 

Totaal reductie CO2 elektriciteit: 39 ton 

Totaal reductie CO2 elektriciteit: excl. WKK: 18 ton 

De totale jaarlijkse CO2-uitstoot voor elektriciteit en brandstoffen zonder de maatregelen is 1.263 ton. 

(*) Een WKK staat in voor een groter plaatselijk verbruik aan brandstoffen en dus een toename van de CO2-
uitstoot voor brandstoffen. De geproduceerde elektriciteit van de WKK heeft een afname tot gevolg van de 
CO2-uitstoot voor elektriciteit.  
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8.1.2.2 Niet-generieke energiemaatregelen 

Naast de generieke maatregelen zijn er ook bedrijfsgerelateerde en kleine maatregelen bestudeerd. 

Onderstaande tabel 14 geeft een overzicht van deze maatregelen: 

aanmaak sanitair warm water keuken op ketel 

aanvoer warme lucht cv brander 

afdekzeil zwembad 

afsluiten oude convectoren 

airstop luchtgordijn 

aparte ketel voor sanitair warm water 

automatische regeling ketels 

centrale sanitair warm waterproductie 

condenserende luchtverhitters 

condensordrukregeling 

cv op aardgas ipv elektriciteit 

domoticasysteem 

doorstromer 

elektrische doorstromers 

elektronische expansieventielen 

elektronische expansieventielen koelinstallatie 

energiemonitoring 

frequentiegestuurde koelcompressor 

frequentiegestuurde luchtgroep 

frequentiegestuurde verdamper koelinstallatie 

gasgestookte doorstromer 

gebouwbeheersysteem 

gesloten paneel op drankenfrigo 

gordijnstroken 

hoogrendementsijswaterpompen 

IE4 motoren  

isolatie verwarmingsketel, afsluitkraan op kring  

isoleren leidingen buitenunits 

isoleren pompen, warmteterugwinning ventilatie 

kloksturing elektrische boiler  

kloksturing op koelbank en ventilatie 

kloksturing stralingspaneeltjes en ventilatie 

kloksturing ventilator 

kloktimer 

kloktimer barkoelkast 

kloktimer elektrische boiler 

kloktimer koelkasten 

koelleidingen isoleren 

leidingen isoleren bungalows 

lift met energierecuperatie 

luchtmenger 



nachtregeling zwembad 

nachtverlaging zwemwatertemperatuur 

nazicht zonnecollectoren 

nieuwe koelcompressoren 

nieuwe lichtstraat 

onderhouden en verplaatsen condensors 

onderzoek hoog gasverbruik 

optimaliseren hydraulische regeling  

persgasboiler, nachtkoeling 

persgasketel  

persluchtlekdetectie 

plaatsing zoneventielen 

radiatorfolie 

regeling koelinstallatie optimaliseren 

regeneratieve lift, implementatie sturing 
renovatie luchtgroep met warmteterugwinning en 
frequentiesturing 

slimme thermostaat 

spaardouchekop 

stralingsverwarming 

sturing koeling 

thermische isolatie kanalen 

verhogen temperatuur serverruimte 

vervangen diepvries 

vervangen diepvries 

vervangen elektrische boiler 

vervangen koelkast 

vervangen luchtverhitters 

vervangen minikoelkasten 

vervangen split-units 

vervangen vaatwasmachine 

vervanging diepvries en minikoelkasten 

vloerisolatie 

voorzetraam kamer 

warmtepomp voor recuperatie warmte douche-afvalwater 

warmtepompboiler 

warmterecuperatie diepvries/koelcellen 

warmterecuperatie diepvriezers 

warmterecuperatie koelcellen 

warmterecuperatie op koel-/vriescel 

warmterecuperatie zwembadafvalwater 

wasdroger op aardgas 

weerafhankelijke regeling 

zoneventielen 

zwembadluchtbehandelingskast met warmterecuperatie 

zwembadzeil 

Tabel 14 : overzicht van de niet-generieke maatregelen 
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Deze niet-generieke maatregelen leveren een CO2-reductie op van 2.104 ton per jaar voor elektriciteit (237 
ton) en brandstoffen (1.867 ton) samen. Het merendeel hiervan is toe te wijzen aan de reductie bij de 
vakantie- en attractieparken zoals maatregelen m.b.t. zwembaden. 

Hotels en jeugdverblijfcentra maken het merendeel uit van de 88 gescande bedrijven. Voor deze twee 
groepen is de reductie van de CO2-uitstoot van de niet-generieke maatregelen samen hieronder apart 
berekend: 

Hotels (52):  538 ton CO2-reductie per jaar 

Totaal reductie CO2 brandstoffen: 251 ton 

Totaal reductie CO2 elektriciteit: 287 ton 

 

Jeugdverblijfcentra (13): 32,6 ton CO2-reductie per jaar 

Totaal reductie CO2 brandstoffen: 30,9 ton 

Totaal reductie CO2 elektriciteit: 1,7 ton 

 

8.1.2.3 Totale energiereductie en uitstoot van de bestudeerde energiemaatregelen 

In praktijk sluiten een aantal maatregelen elkaar uit bij realisatie. Bijvoorbeeld heeft men de keuze uit een 
condensatieketel, warmtepomp of biomassaketel. Ook zal een maatregel invloed hebben op andere 
maatregelen bij uitvoering. Deze situaties werden niet bestudeerd in de energiescan. Bijvoorbeeld zal het 
isoleren van het gebouw doorgaans ook aanleiding geven tot het installeren van een nieuwe maar kleinere 
verwarmingsketel. 

De totale reductie van de generieke en niet-generieke maatregelen samen is 5.871 ton CO2 per jaar op een 
jaarlijkse uitstoot van 35.479 ton CO2 of 16,5%. Hiervan is 4.175 ton CO2  toe te schrijven aan brandstoffen. 
De reductie aan elektriciteit van de generieke en niet-generieke maatregelen samen is zo’n 13.000 MWh 
per jaar (ongeveer 73% door WKK). 

Als de aangekochte elektriciteit door alle 88 bedrijven als grijze netstroom zou aangekocht zijn dan is de 
totale reductie samen 7.807 ton CO2  waarvan 4.175 ton CO2 toe te schrijven is aan brandstoffen. 

Hotels en jeugdverblijfcentra maken het merendeel uit van de gescande bedrijven. Voor deze twee groepen 
is de reductie van de CO2-uitstoot van de generieke en niet-generieke maatregelen samen hieronder apart 
berekend: 

Hotels (52):  

CO2-reductie per jaar : 2.516 ton 

Jeugdverblijfcentra (13) 

CO2-reductie per jaar : 388 ton 

 



8.1.3 Energiemaatregelen per thema 
 
Van de generieke maatregelen werden de mediane investeringskost (inv* in euro), mediane terugverdientijd 
(tvt* in jaren), totale elektriciteitsbesparing/totale brandstofbesparing (kWhe red tot/kWh red tot) en de 
mediane elektriciteitsbesparing (kWhe red*)/brandstofbesparing (kWh red*) uitgerekend voor de 88 
bedrijven en voor de hotels en jeugdverblijfcentra apart. De vermelde getallen betreffen richtwaarden en 
kunnen sterk verschillen naargelang de (vertreksituatie van de) bedrijven. 

8.1.3.1 Verlichting 

 

Verlichting (86 bedrijven) 

  # inv*  tvt* kWhe red tot kWhe red*  

Relamping 54 3.339 1,6 1.286.242 13.567 

Relighting 48 8.661 6,3 1.165.055 8.852 

Sturing     10 1.500 4,6 71.423  4.699 

 

Verlichting hotels (50 bedrijven) 

  # inv*  tvt* kWhe red tot kWhe red*  

Relamping  31 2.840 1,3 654.214 13.708 

Relighting  25 7.140 5,5 512.682 8.655 

Sturing   3 1.118 1 38.101  16.233 

 

Verlichting jeugdverblijfcentra (13 bedrijven) 

  # inv*  tvt* kWhe red tot kWhe red*  

Relamping  10 2.007 1,3 77.332  8.400 

Relighting  7 6.600 12,7 18.415  3.087 

Sturing   3 1.540 5,1 12.119  2.294 

 
Relamping is het vervangen van lampen in de bestaande armaturen. Relighting is een verlichtingsrenovatie 
waarbij zowel lampen als armaturen worden vervangen. 
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8.1.3.2 Bouwschil 

 

Bouwschil (45 bedrijven) 

# inv* tvt* kWh red tot kWh red* 

Muurisolatie spouw  15 12.760 6 731.613 35.262 

Muurisolatie buitenzijde 12 53.200 19,75 672.326 50.218 

Muurisolatie binnenzijde 2 26.840 7 172.645 86.322 

Dakisolatie   27 18.912 10 1.660.105 33.899 

HR-beglazing   12 12.200 27 26.492  13.712 

 

Bouwschil Hotels (29 bedrijven) 

# inv* tvt* kWh red tot kWh red* 

Muurisolatie spouw  6 7.760 4,5 182.040 28.089 

Muurisolatie buitenzijde 8 50.802 20,5 474.487 50.218 

Muurisolatie binnenzijde 2 26.840 7 172.645 86.322 

Dakisolatie   14 11.376 12 478.586 23.469 

HR-beglazing   10 8.750 24 237.032 13.712 

 

Bouwschil Jeugdverblijfcentra (45 bedrijven) 

# inv* tvt* kWh red tot kWh red* 

Muurisolatie spouw  5 25.520 8 224.418 54.000 

Muurisolatie buitenzijde 1 60.000 19,5 63.235  63.235 

Muurisolatie binnenzijde 0 0 0 0  0 

Dakisolatie   7 17.750 10 396.218 43.976 

HR-beglazing   1 18.750 39 10.500  10.500 

 

  



8.1.3.3 Verwarming 
 
Verwarming (72 bedrijven) 

# inv* tvt* kWh red tot kWh red*  

Ketels     43 19.080 9 4.018.545 56.905 

Leidingisolatie    27 366 3 418.689 3.258 

Appendage isolatie   7 1.000 7,3 55.336  2.795 

Warmtewisselaar isolatie  10 1.500 4,55 233.645 21.325,5 

 

# inv* tvt* kWhe red tot kWhe red*  

Freq.sturing pompen/ventilatoren 25 7.350 6 338.589 6.829 

 

Verwarming Hotels (41 bedrijven) 

# inv* tvt* kWh red tot kWh red* 

Ketels     26 18.675 9,35 2.295.820 56.696 

Leidingisolatie    16 261 3,5 117.857 1.695 

Appendage isolatie   2 597 22 3.338  1.669 

Warmtewisselaar isolatie  6 500 6 49.645  2.445 

 

# inv* tvt* kWhe red tot kWhe red*  

Freq.sturing pompen/ventilatoren 15 5.800 6 202.056 6.734 
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Verwarming Jeugdverblijfcentra (10 bedrijven) 

# inv* tvt* kWh red tot kWh red* 

Ketels     8 14.137 7,5 385.288 47.987 

Leidingisolatie    2 268 2 7.561  3.780 

Appendage isolatie   1 630 7,3 1.410  1.410 

Warmtewisselaar isolatie  0 0 0 0  0 

 

# inv* tvt* kWhe red tot kWhe red*  

Freq.sturing pompen/ventilatoren 1 2.000 3 3.780  3.780 

  



8.1.3.4 Hernieuwbare energie 

 
Hernieuwbare energie 

# inv* tvt* kWh red tot kWh red* 

Biomassaketel  8 60.500 50 2.086.322 249.177 

Warmtepomp  5 50.000 17,1 983.454 154.307 

Zonneboiler  17 22.000 21,2 538.693 28.360 

 

# inv* tvt* kWhe red tot kWhe red* 

PV   25 30.600 10 1.194.779 18.005 

 

Hernieuwbare energie Hotels 

# inv* tvt* kWh red tot kWh red* 

Biomassaketel  6 60.500 66,5 1.824.967 266.750 

Warmtepomp  3 50.000 27 343.683 53.550 

Zonneboiler  10 26.325 25 298.444 20.224 

 

# inv* tvt* kWh red tot kWh red* 

PV   14 18.804 11 324.670 14.687 

 

Hernieuwbaar energie Jeugdverblijfcentra  

# inv* tvt* kWh red tot kWh red* 

Biomassaketel  2 47.000 40,25 261.355 130.677 

Warmtepomp  1 35.000 17,1 154.307 154.307 

Zonneboiler  5 22.000 17 145.376 30.000 

 

# inv* tvt* kWh red tot kWh red* 

PV   1 13.000 16 10.000  10.000 
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8.1.3.5 Warmtekrachtkoppeling (WKK) 

 
# inv* tvt* kWhe red tot kWh red tot 

WKK   29 48.600 6,65 9.308.882 -10.863.576  

kWhe red* kWh red* 

74.250  -81.373 

 
8.1.4 Uitvoering van bestudeerde energiemaatregelen 
 
In het energiescanrapport werd altijd een oplijsting gemaakt van de bestudeerde maatregelen met een 
terugverdientijd tot en met 10 jaar die aanbevolen worden om te realiseren. Daarnaast werden ook de 
bestudeerde maatregelen opgelijst waarvoor het energieadviesbureau verder implementatieadvies kan 
verstrekken. 
 
De energieadviesbureaus hebben de energiescan besproken met het toerismebedrijf en gepolst welke 
maatregelen, op welke termijn en hoe men deze verder gaat opnemen. 
 
Uit deze besprekingen kunnen we het volgende concluderen. De maatregelen die een beperkte ingreep en 
investering met zich meebrengen, worden zelf of door de (huis)installateur op korte termijn (<1 jaar) 
uitgevoerd. Het betreft hier vaak de maatregelen relamping met led-lampen, isoleren van leidingen, plaatsen 
van een kloktimer, radiatorfolie … Sommige maatregelen worden reeds stelselmatig uitgevoerd zoals 
relamping bij defect, vervanging mini koelkasten, … Bij een aantal aanbevelingen had men soms het bezwaar 
(radiatorfolie, …) dat dit niet paste in het interieur of stijl.  
 
De maatregelen met een groter investeringsbedrag bleken vooral budgettair moeilijk haalbaar en werden 
vaak uitgesteld om deze op middellange en lange termijn (bij defect of gebouwrenovatie) te gaan uitvoeren 
(>2 jaar). Het betreft hier vooral de maatregelen relighting, verwarmingsketels (stookplaatsrenovatie), 
isolatie van de bouwschil, … Deze investeringen gaan vaak gepaard met de renovatie van het gebouw. Een 
aantal maatregelen zoals het aanbrengen van binnenmuurisolatie, dakisolatie, buitenmuurisolatie 
impliceren ook het vervangen van andere maatregelen (interieur, dak(bedekking), gevel…) die extra 
investeringen vergen die soms nog niet aan de orde zijn of recent zijn uitgevoerd.  
 
Een aantal maatregelen zijn zowel qua investering en terugverdientijd (>10 jaar) niet haalbaar. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld om de maatregelen warmtepomp, biomassaketel, zonneboiler, … Daartegenover staan de 
maatregelen PV-installatie, warmtekrachtkoppeling, zwembadzeil, … met terugverdientijd <10 jaar, waar 
men wel interesse in had. De kleine en middelgrote verbruikers vroegen hiervoor meestal 
implementatieadvies aan terwijl de grotere bedrijven dit via de eigen technische (studie)dienst verder 
opnamen. 
 
Van sommige maatregelen diende eerst een gedetailleerde technische en economische studie gemaakt te 
worden vooraleer tot implementatie te kunnen overgaan. Andere waren niet haalbaar omwille van 
praktische redenen (plaatsgebrek, …),  stedenbouwkundige beperkingen (erfgoed, …) of kennis en veiligheid 
van het personeel en bezoekers. Een aantal grondige ingrepen neemt een paar weken in beslag waardoor 
het bedrijf gedeeltelijk of geheel gesloten moet worden wat voor velen niet haalbaar is. 
 



In een digitale enquête (zie 9. Tevredenheidsanalyse en implementatie) werden de toerismebedrijven in 
november 2017 bevraagd over hun tevredenheid van de energiescan en de implementatie van de 
bestudeerde maatregelen. 26 bedrijven beantwoordden de vragen in verband met de energiescan.  
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8.2 Implementatieadviezen 

8.2.1 Aantallen en thema’s 

In de periode van 1 september 2015 tot en met 24 november 2017 zijn er 24 implementatieadviesverslagen 
goedgekeurd van 22 bedrijven.  Niettegenstaande de verlenging van de implementatieadviesperiode tot 
oktober 2017, werd het vooropgestelde doel van 60 uitgevoerde implementatieadviezen niet bereikt.  

Als reden kunnen we hier opgeven dat gezien het aantal energiescans lager bleek te zijn, ook het aantal 
implementatieadviezen lager zal zijn. Het vooropgestelde aantal van 60 implementatieadviezen is ook te 
hoog ingeschat. Uit de energiescans blijkt dat voor een aantal haalbare energiebesparende maatregelen het 
bedrijf deze zelf zal uitvoeren (bv. vervangen van lampen = relamping) al of niet in samenspraak met zijn 
huisinstallateur, of dat men budgettair de investeringen pas voorziet voor volgend jaar of in de komende 
jaren. Sommige ingrepen zijn rigoureus en dienen gepaard te gaan met een renovatie van het gebouw. Ook 
door de terreuraanslagen in maart 2016 in Brussel met een verminderd aantal boekingen nadien tot gevolg, 
hebben sommige eigenaars en bedrijfsgroepen hun investeringsbeslissingen toen on hold geplaatst. 

De 24 uitgevoerde implementatieadviezen bij 22 bedrijven betreffen volgende energiethema’s (een aantal 
adviezen betroffen twee thema’s): 

 Verlichtingsrenovatie (6) 
 Isolatie gebouw (3) 
 Warmtekrachtkoppeling (6) 
 Afdekzeil zwembad (1) 
 Photovoltaïsch systeem (3) 
 Gebouwbeheerssysteem (1) 
 Isoleren leidingen en appendages (1)  
 Zonneboiler (1) 
 Vervanging verwarmings-/sanitair warm water installatie (5) 

Daarnaast werden een aantal implementatieadviezen stopgezet omwille van het ontbreken van een 
aangereikte oplossing en offerte door de installateurs, het verleggen van de focus/timing van het advies 
door het toerismebedrijf zelf of het ontbreken van concrete energiemetingen. 



 Figuur 7 : Overzicht per maand van het totaal aantal goedgekeurde energieadviesverslagen 

 

 
Figuur 8 : Overzicht van het aantal goedgekeurde energieadviesverslagen per maand. 
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E20 13 

Ingenium 2 

Technum 3 

ZES 6 

TOTAAL 24 
 

Tabel 15 : Verdeling implementatieadviezen per energieadviesbureau 

8.2.2  Uitvoering van de implementatieadviezen 

In de implementatieadviezen verzamelt men extra informatie van de maatregel waarmee men dan aan 
meerdere installateurs een gedimensioneerde oplossing met prijsofferte vraagt. Deze installateurs worden 
ook ter plaatste uitgenodigd om de bestaande situatie (technieken en gebouw) te vernemen en om de 
mogelijkheden in te schatten voor de verbeterde situatie. Op basis van de aangereikte oplossingen en de 
prijsoffertes zal het energieadviesbureau een technologische, economisch en kwalitatieve afweging maken 
en een advies formuleren voor het toerismebedrijf. Op basis van het gekozen voorstel herberekende het 
energieadviesbureau de investeringskost en terugverdientijd van de maatregel. Het is dan aan het 
toerismebedrijf om te beslissen om al of niet in te gaan op een voorstel tot implementatie van de maatregel. 

In de praktijk bleek dat het niet eenvoudig is om (voldoende) installateurs te vinden die een voorstel willen 
doen. Ofwel ontbreekt het hen aan de nodige kennis om een oplossing op maat aan te bieden, ofwel vergt 
het te veel tijd om een gedetailleerd voorstel te doen (in verhouding tot de kans op een opdracht te gegund 
te krijgen). Voor een aantal installateurs schrikt een energieadviesbureau als tussenpersoon ook af (men 
geeft zich bloot aan een derde). Het is dan ook niet steeds eenvoudig en mogelijk om op basis van het beperkt 
aantal ingestuurde voorstellen (en de detail ervan) een eenduidige kwalitatieve beoordeling te maken en 
advies te geven aan het toerismebedrijf. 

Uit de implementatieadviezen bleek soms dat de investering en terugverdientijd, waaronder 
spouwmuurisolatie, goedkoper en korter was dan uitgerekend in de energiescan. Maar vaak is dit andersom 
waarbij onder andere bij warmtekrachtkoppelingen en stookinstallaties. Dit kan stijgen tot soms meer dan 
het dubbele omwille van extra integratie- en aanpassingskosten die in de scan niet ingeschat werden. Ook 
geven de leveranciers in de offertes vaak enkel de prijs voor de naakte module zonder deze integratie- en 
aanpassingskosten. Het is dan ook logisch dat het toerismebedrijf deze maatregel dan niet onmiddellijk zal 
implementeren als de totaalprijs nog niet gekend is en/of de investering en terugverdientijd sterk toeneemt. 

In een digitale enquête (zie 9. Tevredenheidsanalyse en implementatie) werden de toerismebedrijven in 
november 2017 bevraagd over hun tevredenheid van de implementatieadviezen en de implementatie van 
de geadviseerde maatregelen. Tien bedrijven beantwoordden de vragen in verband met de 
implementatieadviezen. 

  



9. Tevredenheidsanalyse en implementatie 

Bij de bespreking van het energiescanrapport en het implementatieadvies met het bedrijf werd door de 
energieadviesbureaus reeds gepolst naar de verdere implementatie van de behandelde maatregelen. 

In november 2017 werden de gescande bedrijven via een digitale enquête verder bevraagd over hun 
tevredenheid en implementatie van de maatregelen van de energiescan en het implementatieadvies. 

De vragen en antwoorden van deze enquête zijn gebundeld in twee aparte documenten (KOALA 
enquêtevragen en –antwoorden) als bijlagen van dit eindrapport. 
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10. Communicatie 

Bij de lancering van KOALA werd uitgebreid informatie ter beschikking gesteld via de website 
www.vlaio.be/koala. KOALA werd bekend gemaakt via artikels in de elektronische nieuwsbrieven van 
Toerisme Vlaanderen, het Vlaams Departement LNE en het Agentschap Innoveren & Ondernemen.  

Daarnaast werd ter ondersteuning van de werving van kandidaten, een folder gedrukt voor de 4 
energieadviesbureaus. Deze folder werd ook in een kleine oplage bezorgd aan de verantwoordelijken voor 
toerisme van de toeristische gemeenten in Vlaanderen. Ook Horeca Vlaanderen en de provinciale 
toerismebedrijven werden hiermee aangeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9 : KOALA-folder 

Op vraag van een aantal gemeenten die het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 
ondertekenden, werd een voordacht over KOALA gegeven of informatie bezorgd. Via de regionale 
overlegtafel horeca van de VVSG werd KOALA bij gemeentebesturen bekend gemaakt. Ook op de uitreiking 
van het label ‘De Groene Sleutel’ georganiseerd door de Bond Beter leefmilieu, werd KOALA toegelicht. 

Een Z Energy videoreportage van Kanaal Z werd gewijd aan KOALA met als case CJT Ten Berg in Merelbeke. 

De KOALA-getuigenissen Hotel Donny en Elewijt Center werden via de VLAIO-website en VLAIO sociale 
media verspreid. 
  

http://www.vlaio.be/koala


11. Besluit 

Door KOALA werd bij 88 bedrijven uit de toerismesector een energiescan uitgevoerd. Aansluitend werd bij 
22 gescande bedrijven een implementatieadvies verstrekt voor een aantal bestudeerde 
energiemaatregelen in de energiescan.  Van elke maatregel werd de energiebesparing en CO2-reductie op 
jaarbasis berekend voor elektriciteit en fossiele brandstoffen. Daarnaast werd een indicatieve 
investeringsprijs en terugverdientijd berekend op basis van de beschikbare gegevens en aannames. Via de 
implementatieadviezen kon men op basis van offertes een meer gerichte oplossing aanbieden en een 
concretere berekening maken van de investeringskost en terugverdientijd. Het is uiteraard aan de 
bedrijven zelf om te beslissen om over te gaan tot implementatie op korte of (middel)lange termijn. 
Hiervan zal dan ook afhangen hoeveel energiebesparing en CO2-reductie er effectief zal worden 
gerealiseerd. 
 
KOALA was een actie van Toerisme Vlaanderen dat werd uitgevoerd door het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen met steun van het Vlaams Klimaatsfonds en het departement Omgeving.  



 

38 
 

 

 

 


