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LIJST INITIATIEVEN

Sector- en
keteninitiatieven
omtrent CO 2 reductie

Reden en relevantie(doel van het initiatief)

Deelname Denys

VBA is dé partner bij uitstek en hét netwerk voor de grote Belgische bouwondernemingen.

KCLE en TVD: Actieve
bijdrage van Denys aan
de vergaderingen van de
Green Board

VBA heeft Boards opgericht (waaronder de Green Board) om de personen te verenigen die
bij de organisaties van onze leden hetzelfde vak uitoefenen. Het doel van die Boards is:

Green Board van
ADEB-VBA
http://adebvba.be/nl/



ervaringen te delen en informatie uit te wisselen met collega’s



hun netwerk uit te bouwen



standpunten te bepalen



gemeenschappelijke acties te nemen



zich te informeren over de evoluties in de materie



externe sprekers uit te nodigen voor specifieke thema’s

Budget

Uren van de
betrokken
medewerkers
(ca. ½ dag per
sessie)

Status

TVD en KCLE hebben toegang tot
de verslagen van de Green Board
en gaan naar de vergaderingen:


2014: 4



2015: 4



2016: 4



2017 2

De Green Board tracht thema’s te bespreken die de leden bij hun activiteiten tegenkomen:
actuele en concrete milieuvraagstukken die ze elke dag op hun werven tegenkomen.
Omdat we samen sterker zijn, hebben de werkzaamheden in grote of beperkte groep een
versterkend karakter en bieden ze een uitwisseling van ervaring, expertise en goede
praktijken aan de leden.

2 van 5

CO2-01/WP-06/D-01

CO2 INITIATIEVEN
Sector- en
keteninitiatieven
omtrent CO 2 reductie

Reden en relevantie(doel van het initiatief)

Deelname Denys

Investeren om het energieverbruik op de werf te verminderen heeft gevolgen op het
eindresultaat van de werf. Men dient de werfverantwoordelijken hiervan bewust te maken via
economische verkoopargumenten.
1ste actie: Leefcontainer
De eerste actie van de werkgroep is bedoeld om samen te beslissen over een
leefcontainer-type (bestek) op basis van energieverbruik en prijs.
Er werd beslist een WG op te richten met als doelstelling:
Werkgroep
Energiebesparingen
van ADEB-VBA Leefcontainers
http://adebvba.be/nl/



Opvragen van mogelijkheden bij verhuurders: isolatie, tijdschakelaar, led
verlichting,…



Bepalen van het “type leefcontainer”



Uitwerken van maatregelen inzake gedragsverandering (toolbox,…).

De volgende personen zullen hieraan deelnemen: K. Cleemput (Denys), S. De Rijck (Jan
De Nul), B. Duchêne (Duchêne), D. Gervais (CFE Bât. Brabant Wallonie), R. Robijns (CIT
Blaton), R. Van Laeken (CEI-De Meyer), B. Van Wieringen (BESIX), M. Vanderick (Louis De
Waele), D. Vanwalleghem (Dredging International).

KCLE: onderzoek bij 1
van de leveranciers en
oplijsting van de
resultaten in een
gemeenschappelijke
tabel

Budget

Uren van de
betrokken
medewerkers
(ca. ½ dag per
sessie)

Extra uren voor
marktonderzoek

Status

KCLE is lid van deze werkgroep.

Vergaderingen:


01/04/2015



22/05/2015



02/09/2015



14/10/2015



16/06/2016



16/11/2016

Eindrapport opgemaakt en door
KCLE doorgestuurd naar
management van Denys op
30/05/2017

Externe bedrijven kunnen eveneens bij deze aanpak betrokken worden.
Bij Denys Engineers & Contractors BV worden de leefcontainers doorgaans van stroom
voorzien door een dieselgenerator. Het dieselverbruik (kranen, generatoren, pompen,…) is
de grootste verbruiker binnen de organisatie.
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Werkgroep afgesloten.
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Sector- en
keteninitiatieven
omtrent CO 2 reductie

Reden en relevantie(doel van het initiatief)

Deelname Denys

Investeren om het energieverbruik op de werf te verminderen heeft gevolgen op het
eindresultaat van de werf. Men dient de werfverantwoordelijken hiervan bewust te maken via
economische verkoopargumenten.
Werkgroep
Energiebesparingen
van ADEB-VBA
http://adebvba.be/nl/

Budget

Status

KCLE is lid van deze werkgroep.

Vergaderingen:

2de actie: Werfverlichting


Delen van goede praktijken



De meest economische/ecologische oplossing vinden voor een werfverlichting
(aspect materiaal en beheer van verlichting)



De kost bepalen van energieverbruik halogeen/TL/led/…



Na hoeveel tijd van gebruik wordt halogeen/TL/led/…rendabel?



Rekening houden met veiligheidsaspecten



17/01/2017



15/02/2017

Werkgroep: actief
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2.

CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen hebt of inlichtingen wenst betreffende de CO2 initiatieven of het milieubeleid van Denys Engineers & Contractors B.V.,
kunt u steeds terecht bij:
Hoofdkantoor Denys Engineers & Contractors B.V.
Adres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:

Darwinstraat 5, NL-2722 PX Zoetermeer, Nederland
+31 79 331 55 93
+31 79 331 43 04
info@denys.com
www.denys.com

QSHE-dienst
CO2 coördinator:
Telefoon:
E-mail:

Dhr. Koen Cleemput
+32 (9) 254 01 11
info@denys.com
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