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Good health and
well-being for people*

Affordable and
clean energy* 

Sustainable cities
and communities* 

Decent work and
economic growth* 

Peace, Justice, and
Strong Institutions* 

Partnerships

Climate Action*

Industry, 
Innovation and 
Infrastructure**

Quality Education**

Responsible 
consumption 

and production**

Life Below Water

WAARDEN EN MAATSCHAPPE-
LIJKE BIJDRAGE

Vastgoedontwikkeling, baggerwerken en 
waterbouwkunde, bouw, technische instal-
laties en rail & utilities. De groep CFE is 
actief in drie onderscheiden grote domei-
nen, met een sterke impact op de samen-
leving als gemeenschappelijk kenmerk.

De analyse van de 17 doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling die werden opge-
steld door de Verenigde Naties, maakte 
het mogelijk om voor zowel DEME als CFE 
Contracting en BPI hun eigen prioritaire 
doelstellingen te identificeren. Deze 
doelstellingen zijn opgebouwd rond vijf 
belangrijke pijlers, namelijk: ‘Build for the 
future’, ‘Be a great place to work’, ‘Offer 
innovative solutions’, ‘Drive the energy 
transition towards climate neutrality’ en 
‘Create sustainable shareholder value’. 
Deze 5 pijlers stemmen overeen met alle 
ESG-thema’s: Milieu, Mens (sociaal) en 
Governance. Daarbij staat duurzaamheid 
centraal in de strategie van de groep CFE.

De constante dialoog met alle belang-
hebbenden en de ontwikkeling van solide 
partnerschappen ondersteunen deze duur-
zame aanpak en vormen de basis die nodig 
is om onze ambities te realiseren.
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VALUE(S) CREATION MODEL

*    these SDG’s are DEME & CFE Contracting 
and BPI related; more info in the statement 
of non-financial information

**  these SDG’s are DEME or CFE Contracting 
and BPI related; more info in the statement 
of non-financial information
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In zijn vijfde verslag over de evolutie van het 
klimaat bevestigt het IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) dat de bouwsector 
niet alleen bijdraagt tot de uitstoot van broei-
kasgassen, maar dat de sector ook een van de 
meest bekwame is om zijn ecologische voetaf-
druk te verkleinen en een positieve impact te 
hebben op ons samenleven.

Vanuit die vaststelling heeft de groep CFE het 
nieuwe ESG-beleid (Environment, Social and 
Governance) dat ze in 2019 had ingevoerd in 
2020 aangescherpt, door met name nog meer 

relevante kritieke prestatie-indicatoren (KPI) toe 
te passen. Deze KPI’s hebben in het bijzonder 
betrekking op de afvalstromen en de recyclage. 
Dankzij de principes van de circulaire economie 
boeken verscheidene entiteiten van de groep 
CFE uitstekende resultaten op dit vlak, met ver-
schillende benaderingen van het hergebruik van 
bouwafval die zowel ecologisch als economisch 
interessant zijn.

RECYCLAGE EN HERGEBRUIK
Een van de vele voorbeelden: MOBIX en 
Van Laere hebben samengewerkt om een heel 

ZICH BEWUST VAN DE MENSELIJKE EN ECOLOGISCHE UITDAGINGEN DIE ONZE LEVENSSTIJL DE VOLGENDE JAREN 

ZULLEN BEPALEN, HEEFT DE GROEP CFE ERVOOR GEKOZEN OM IN AL HAAR PROJECTEN EEN ZEER LANGETERMIJNVISIE 

TE ONTWIKKELEN EN BEVESTIGT ZE HAAR STREVEN OM BIJ TE DRAGEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR 

ONZE PLANEET EN VOOR DE VOLGENDE GENERATIES. EEN RATIONEEL WATERGEBRUIK, DE INPERKING VAN AFVAL 

EN VERPAKKINGEN, HET HERGEBRUIK OF DE RECYCLAGE VAN AFVAL OP DE BOUWPLAATSEN, HET GEBRUIK VAN 

ECOLOGISCHE BOUWMATERIALEN, HET VERKORTEN VAN DE TOELEVERINGSTRAJECTEN ... ALLEMAAL ZIJN HET ASPECTEN 

WAAR DE GROEP CFE NU HEEL CONCREET AAN WERKT.

BUILD FOR 
THE FUTURE
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bijzonder type bouwafval een tweede leven te 
geven. De ballast – de bedding van steenslag 
waarop de treinsporen rusten – die MOBIX 
gebruikt op de werven van Infrabel, kon dankzij 
een toelating van OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalmaatschappij) worden gerecupereerd. Van 
Laere heeft dit omvangrijke afval met een grote 
impact op het milieu gevaloriseerd door het als 
drainagemateriaal te gebruiken op het ontdub-
belingsvak van de spoorlijn Gent-Brugge, tussen 
Aalter en Landegem.

Op de bouwplaats van Key West, een project 
dat geothermie zal gebruiken om het energie-
verbruik van 524 appartementen te optimali-
seren, heeft BPI Real Estate al nieuwe vormen 
van circulariteit voorzien door het hergebruik 
van materialen. Die benadering wordt ook toe-
gepast bij de verbouwing van het NMBS-com-
plex in Brussel, dat de vormgeving van het 
grootste station van het land ingrijpend zal 
veranderen.

ENERGIE ONDER CONTROLE
Het energieverbruik van de bouwplaatsen wordt 
eveneens zorgvuldig opgevolgd. In samenwer-
king met de Sustainability Board, waarin ver-
schillende experts van de groep CFE zetelen, 
heeft MBG een energie-audit van haar bouw-
plaatsen uitgevoerd, met de steun van de tech-
nische kennis van BENELMAT en VEMAS. 
Intelligente elektriciteitsmeters geven een uiterst 
nauwkeurig en gelokaliseerd beeld van het ener-
gieverbruik, zodat men eventuele verliezen kan 
detecteren en de situatie kan corrigeren. Na een 
analyse van het gebruik van de hijskranen, de 

bouwketen en de verschillende posten werden 
onderbrekers en zonnepanelen geïnstalleerd. 
Tevens werden de hoogspanningscabines vol-
gens de behoeften aangepast. Deze benadering 
is nu een prioritair doel voor alle bouwbedrijven 
binnen CFE Contracting. 

FOCUS OP AFVAL
DEME verbetert eveneens de analyse van haar 
energiegegevens, met de ontwikkeling in alle 
businessunits van dashboards voor de uitstoot 
van broeikasgassen en het energieverbruik. 
Gelet op de aard van haar activiteiten zijn de 
bescherming van de biodiversiteit en de eer-
biediging van het mariene evenwicht centrale 
aandachtspunten voor DEME. Om die prin-
cipes globaal en doorlopend te garanderen, 
wordt op alle projecten en voor alle opdrachten 
een QHSE-systeem (Quality Health Safety 
Environment) voor risicobeheer gebruikt. Het 
systeem is aan een KPI gekoppeld. De score 
van die indicator lokt reacties uit, ‘green initia-
tives’, namelijk een of  meer aanpassingen van 
de processen, uitrustingen of  installaties om de 
milieu-impact van het project te beperken, in 
de eerste plaats door afval en onnodige uitstoot 
te vermijden. Dankzij de KPI worden de leden 
van de betrokken teams heel concreet gesensibi-
liseerd. Ze kunnen de ecologische impact beter 
identificeren en creatieve antwoorden vinden 
om die te beperken. In een recent initiatief  van 
dit type werden de oliën en vetten die worden 
gebruikt in hydraulische systemen en smering 
van het drijvend materieel vervangen door bio-
logisch afbreekbare equivalenten. 

MOBIX VERLICHT DE WEGEN 
VAN DE TOEKOMST

Het project LuWa, ook bekend als 
“Plan Lumière 4.0”, is een contract 
van 20 jaar voor de geleidelijke 
installatie van in totaal ongeveer 
100.000 nieuwe ‘intelligente’ ledver-
lichtingstoestellen langs de belang-
rijkste wegen van het Waals Gewest.

Dit is het eerste project voor duurza-
me ontwikkeling dat MOBIX leidt, 
met de vervanging van verouderde 
natriumlampen door ledlampen die 
minder energie verbruiken en een 
langere levensduur hebben. Een 
systeem voor de variatie van de lich-
tintensiteit zal op lange termijn een 
energiebesparing met 76% mogelijk 
maken, de uitstoot van 166.000 ton 
CO2 vermijden en de lichtverontrei-
niging beperken.

Het renovatieplan voorziet de ver-
vanging van de natriumlampen door 
leds en de modernisering van de 
verlichtingsinfrastructuur: transfor-
matoren, stroomcabines, distribu-
tieleidingen en verlichtingstoestellen 
op een net van 2.700 kilometer 
snelwegen en rijkswegen (waaronder 
400 kilometer kruispunten), en ook 
op de parkings langs de snelwegen en 
de parkings met gemeenschappelijke 
plaatsen.

OPDRACHTGEVER: SOFICO

BOUWPERIODE: 2020 - 2040

PROJECT GEREALISEERD DOOR: MOBIX

PROJECT LUWA

PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK 

WELKE IMPACT?
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HET ENERGIEVERBRUIK OP DE BOUWPLAATS VERLAGEN

Op verscheidene bouw-
plaatsen werden energieau-
dits uitgevoerd om het ener-
gieverbruik te begrijpen, 
abnormaal verbruik op te 
sporen en mogelijkheden te 
zoeken om het verbruik te 
optimaliseren en te verlagen. 
BENELMAT steunt deze 
aanpak en werkt met MBG 
samen aan twee projecten, 
Zurenborg en Waterzicht, 
en met BPC aan onder 
meer de projecten AXS en 
City Dox in Brussel.

Concreet werden sensoren 
op de containers en de 
kranen aangebracht om 
het verbruik in realtime te 
meten. Zo kon men in sa-
menwerking met de teams 
op de bouwplaats de beste 
oplossingen vinden en alle 
medewerkers sensibiliseren 
voor een rationeel energie-
gebruik.

ENERGIEAUDITS

PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK 

WELKE IMPACT?

RENT-A-PORT GREEN ENERGY
DUURZAME ELEKTRICITEITSOPSLAG IN BASTOGNE

PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK 

WELKE IMPACT?

De ontwikkeling van een grootschalige op-
slagcapaciteit voor elektriciteit is cruciaal 
voor het succes van de energietransitie. 
Ze maakt het mogelijk om enerzijds een 
duurzame en CO2-neutrale bevoorrading 
te verzekeren en anderzijds de stabiliteit 
van het net te vergroten, in het bijzonder 
wanneer veel hernieuwbare energie wordt 
geproduceerd.

De projecten voor de opslag van elektriciteit 
zijn essentieel met het oog op de koolstof-
neutraliteit tegen 2050, maar hun groot-
schalige ontwikkeling verloopt moeizaam, 
bij gebrek aan specifieke ondersteunings-
mechanismen zoals contracten op lange 
termijn voor de levering van netdiensten of  
van capaciteit.

Het consortium ESTOR-LUX heeft een 
innovatief  technisch-economisch model 
ontwikkeld en is begonnen met de bouw 
in Bastogne van een eerste park van bat-
terijen voor de elektrische opslag van 

10MW/20MWh. Het project zou medio 
2021 in bedrijf  worden genomen. Een be-
langrijke stap, die de leefbaarheid aantoont 
van projecten voor de opslag van elektrici-
teit in batterijen, en hun relevantie als een 
duurzaam alternatief  dat met de conventio-
nele flexibiliteitsbronnen kan concurreren.

ESTOR-LUX en haar oprichters, waaron-
der Rent-A-Port Green Energy, zijn vast-
beraden om een pioniersrol te spelen in de 
ontwikkeling van een grootschalige elektrici-
teitsopslag in België, zowel voor rechtstreeks 
op het net aangesloten projecten als voor 
projecten bij industriële klanten.
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VOORUITLOPEN OP DE ECOLOGISCHE IMPACT
Het beheer van water, een hulpbron die volgens 
de besluiten van een rapport van het World 
Resources Institute (WRI) in België exponenti-
eel schaars dreigt te worden, is een andere grote 
prioriteit voor de groep CFE. Van Laere geeft 
het goede voorbeeld met de indiening van een 
octrooi voor de opvang en het hergebruik van 
regenwater om de overbelasting van de riole-
ringsnetten te beperken. 

De groep CFE kiest duidelijk voor een proac-
tieve houding tegenover de evolutie van het 
klimaat en de demografische uitdagingen die 
zich aandienen. Dat blijkt ook uit de keuze voor 
duurzame materialen, zoals allereerst hout, dat 
perfect aan alle eisen van de moderne bouw 
voldoet en zowel het ecologische evenwicht als 
de lokale omgeving respecteert.

Een andere bouwsteen voor een betere toe-
komst is de mobiliteit. Door deel te nemen aan 
het consortium LuWa, dat de verlichtingsuit-
rusting van het Waalse wegennet moderniseert 

en de basis legt voor de eerste geconnecteerde 
snelwegen, bevestigt MOBIX het belang van 
een gecoördineerde aanpak door alle betrokken 
partijen en een engagement op lange termijn. 
Het project van de Oosterweelverbinding in 
Antwerpen, die de ring rond de grote havenstad 
zal sluiten en het internationale verkeer zal om-
leiden, is daar een ander voorbeeld van. DEME 
en Van Laere voeren er samen de werken uit en 
tonen eens te meer de complementariteit aan 
tussen de entiteiten van de groep en hun vermo-
gen om echte oplossingen voor de toekomst aan 
te bieden.

De groep CFE kiest duidelijk voor 
een proactieve houding tegenover 
de evolutie van het klimaat en de 
demografische uitdagingen die zich 
aandienen. 

DEME BEPERKT DE UITSTOOT 
VAN HAAR VLOOT

DEME wil tegen 2030 haar uitstoot 
van broeikasgassen met 40% ver-
lagen tegenover 2008, het jaar dat 
de Internationale Maritieme Or-
ganisatie (IMO) als referentie heeft 
gekozen. Tegen 2050 wil ze klimaat-
neutraal zijn.

Aangezien meer dan 90% van de 
uitstoot van broeikasgassen aan het 
brandstofverbruik van de schepen 
kan worden toegeschreven, voert 
DEME een investeringsplan uit over 
meerdere jaren om haar vloot van 
de meest geavanceerde technologie 
te voorzien en brandstoffen met lage 
emissie te gebruiken, zoals LNG, bio-
diesel en de toekomstige ecologische 
brandstoffen.

DEME verbetert ook doorlopend de 
energie-efficiëntie van de volledige 

vloot door middel van verschillende 
technologische maatregelen, zoals 
systemen voor de recuperatie van de 
warmte van restgassen voor de op-
wekking van elektrische energie. De 
nadruk ligt ook op de optimalisatie 
van de processen en de verbetering 
van de productiviteit. Tot slot heeft 
DEME in 2020 ook inspanningen 
geleverd op het gebied van de regis-
tratie van haar energiegegevens, om 
een geïntegreerde gegevensstructuur 
in te voeren en de nodige monito-
ringtools te ontwikkelen.

FLEET OF 
THE FUTURE

PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK 

WELKE IMPACT?
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DUURZAME HERONTWIKKELING VAN DE  
TORENS WTC 1 & 2 IN BRUSSEL

Een multifunctioneel innoverend 
project voor de herontwikkeling van 
de huidige torens WTC 1 en 2 in 
de Brusselse Noordwijk. De boven-
grondse oppervlakte van 110.000 m² 
zal 73.000 m² kantoren omvatten, 
14.000 m² woningen en 16.000 m² 
voor een hotel, recreatieruimten en 
handelszaken. Van Laere en BPC 
hebben de bouw op zich genomen, 
VMA verzorgt de multitechnieken.

ZIN is een gedurfd project, zowel 
door zijn architectuur als door zijn 
concept en zijn milieu-impact. Het 
wordt namelijk een vrijwel ener-
gieneutraal complex. Ook voor de 
circulariteit is een belangrijke plaats 
vrijgemaakt. De circulaire benade-
ring begint met het behoud van
65% van de bestaande WTC-torens, 
wat de hoeveelheid sloopafval en het 
gebruik van nieuwe bouwmaterialen 
beperkt. In totaal 95% van het mate-
riaal wordt bewaard, hergebruikt of  
gerecycleerd en 95% van de nieuwe 

materialen voor de kantoren zal 
C2C-gecertificeerd zijn.

Met ZIN bevestigt CFE Contrac-
ting haar duurzame ambities. “Het 
vastgoed en de bouwsector zijn mo-
menteel verantwoordelijk voor 40% 
van de globale CO2-uitstoot”, legt 
Raymund Trost uit. “Wij zijn ons 
bewust van die verantwoordelijkheid. 
Dankzij de recyclage of  de circulaire 
aanpak kunnen we onze bouwme-
thoden nog duurzamer en efficiënter 
maken. In dat opzicht wordt ZIN 
een referentie voor zowel de onder-
nemingen van onze groep als het 
geheel van de sector.”

OPDRACHTGEVER: BEFIMMO

ARCHITECT: JASPERS & EYERS ARCHITECTS – 51N4E – L’AUC

BOUWPERIODE: 01/2021 – 12/2023

PROJECT GEREALISEERD DOOR: VAN LAERE, BPC EN VMA

PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK 

WELKE IMPACT?

ZIN
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DE KRACHT VAN DE GROEP CFE HOUDT RECHTSTREEKS 

VERBAND MET HET TALENT VAN HAAR TEAMS. DEZE 

MENSELIJKE ‘RESOURCES’ ZIJN VEEL MEER DAN EEN 

ANONIEME POOL VAN MEDEWERKERS. IN ALLE DIVISIES 

STEUNT DE ACTIVITEIT OP ZEER SPECIFIEKE KNOWHOW 

EN COMPETENTIES. BEKWAME NIEUWE MEDEWERKSTERS 

EN MEDEWERKERS AANTREKKEN, HEN IN STAAT 

STELLEN OM ZICH TE ONTPLOOIEN, TE ONTWIKKELEN 

EN HET BESTE VAN ZICHZELF TE GEVEN, IS DUS EEN 

VAN DE PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN VAN CFE. MET 

DAT DOEL RUIMEN DE VERSCHILLENDE ENTITEITEN 

EEN BELANGRIJKE PLAATS IN VOOR EEN REEKS 

FUNDAMENTELE MENSELIJKE WAARDEN.

BE A GREAT 
PLACE TO 
WORK
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Welzijn op het werk, gezondheid, veiligheid, 
valorisatie van het verworvene, opleiding en 
diversiteit zijn stuk voor stuk elementen die 
ervoor zorgen dat de groep CFE een ‘great 
place to work’ is. Vanwege de behoeften aan 
specifieke profielen in alle domeinen en op alle 
competentieniveaus verdient de aanwerving een 
heel bijzondere aandacht. Dit is een engage-
ment op lange termijn dat eveneens bijdraagt 
aan de in 2019 geïntroduceerde nieuwe globale 
duurzaamheidsvisie.

EEN GESCHIKT KADER
Deze globale visie zou onmogelijk zijn zonder 
een sterke en verantwoordelijke ‘corporate 
governance’. Ook op dat vlak heeft de groep 
CFE in 2020 bewezen dat ze efficiënte pro-
cessen voor het beheer van de relaties tussen 
de verschillende stakeholders kan invoeren, 

door echte ecosystemen te scheppen waarin de 
medewerkers een essentiële rol spelen en zich 
volledig kunnen ontplooien. De hoeksteen van 
dat engagement is uiteraard de veiligheid, die 
een nog ruimer bereik krijgt met de preventieve 
maatregelen in verband met de pandemie.

VEILIGHEID EN WELZIJN VOOR IEDEREEN
Alle entiteiten van de groep CFE hebben effec-
tief  ingespeeld op de bewustmakingsinitiatieven 
en de concrete acties tegen de verspreiding van 
het coronavirus. De coördinatie door de Health 
& Safety Board is in dat opzicht essentieel ge-
weest. De coronacrisis heeft in geen enkel op-
zicht afbreuk gedaan aan de aandacht voor de 
andere aspecten van de veiligheid, zoals bij CFE 
Contracting de digitalisatie van de doelstellin-
gen door de Safety Board. 

Het verzekeren van fatsoenlijke arbeidsvoor-
waarden voor iedereen, ongeacht zijn of  haar 
profiel, is een andere pijler van het human re-
sourcesbeleid van CFE. BPC heeft met dat doel 
een audit uitgevoerd teneinde de toegang tot 
de werfkantoren voor personen met beperkte 
mobiliteit na te gaan. Diversiteit in de ruime 
betekenis van het woord zit in het DNA van de 
groep, net als het intern stimuleren van talen-
ten door middel van opleiding en persoonlijke 
ontwikkeling. Zo ontving DEME de titel van 
Belgium’s Most Attractive Employer tijdens de 
Randstad Awards 2020.

BPI legt een bijzondere nadruk op deze aspec-
ten, met een uitgesproken streven om het wel-
zijn op het werk te verbeteren met opleidingen, 
de bevordering van de loopbaanontwikkeling en 
de kwaliteit van de werkomgeving.

De menselijke waarden van CFE worden in 
grote mate door alle medewerkers van de groep 
gedeeld. Zo heeft CFE Contracting haar sa-
menwerking met de vzw YouthStart vernieuwd. 
Honderden jonge voortijdige schoolverlaters 
hebben daardoor de kans gekregen om een pro-
gramma te volgen dat hen toegang geeft tot de 
arbeidsmarkt, door met name een businessplan 
te ontwikkelen om hun eigen projecten op te 
zetten. De sponsoringkeuzes van de werknemers 
van BPC voor de drie volgende jaren illustreren 
hetzelfde engagement. In een raadpleging over 
de oriëntatie van het maatschappelijk beleid van 
de onderneming kozen ze voor twee projecten: 
‘Rire à l’hôpital’, dat zieke kinderen steunt en 
aanmoedigt, en ToekomstATELIERdelAvenir 
(TADA), dat met zijn coaches kwetsbare jonge-
ren de weg wijst naar de arbeidsmarkt.

YouthStart biedt aan honderden jonge voortijdige school-
verlaters de kans om een programma te volgen dat hen 
toegang geeft tot de arbeidsmarkt.

De groep CFE heeft in 2020 bewezen 
dat ze efficiënte processen voor het 
beheer van de relaties tussen de 
verschillende stakeholders kan invoeren
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DE KRING VERGROTEN
De aanwerving van gekwalificeerde profielen is 
een van de grote uitdagingen van de bouwsec-
tor. Het beroep van werfleider stond in 2020 op 
de tweede plaats in de top tien van de knelpunt-
beroepen. Ook andere beroepen, zoals calcula-
tor of  technicus, behoren tot de tien in België 
meest gezochte beroepen.

CFE Contracting heeft daarom een unieke 
campagne gelanceerd om talenten aan te trek-
ken. Om de argumenten voor die ‘employer 
branding’ zo goed mogelijk te bepalen, werd 
een grote enquête gehouden bij de medewerkers 
van de verschillende entiteiten. Ze heeft de vele 
troeven aan het licht gebracht die ervoor zorgen 
dat CFE wordt gezien als een stabiele werkgever 
die belang hecht aan innovatie en duurzaam-
heid en die veel loopbaankansen binnen de 
groep aanbiedt. Dat alles heeft als basis gediend 
voor een promotievideo voor de campagne ‘Join 
the Framily’, met enthousiaste collega’s in de 
hoofdrollen. De clip heeft een unieke toon en 
sfeer, de perfecte remedie voor de neiging tot 
pessimisme tijdens een pandemie. 

De COVID-crisis heeft de groep CFE in haar 
geheel de kans gegeven om haar collegiale dy-
namiek te demonstreren. Dankzij de synergie en 
de samenwerking tussen de verschillende enti-
teiten konden de onontbeerlijke aanpassingen 
snel en efficiënt worden doorgevoerd. De me-
dewerkers kregen in deze moeilijke periode op 
verschillende manieren steun, met workshops en 
opleidingen rond welzijn, leadership en de inzet 

van informaticatools voor telewerk. Op basis 
van videotutorials hebben verschillende entitei-
ten binnen CFE Contracting educatieve video’s 
gemaakt om werknemers en onderaannemers 
te helpen om de sociale afstand te respecteren 
bij de heropstart van de werven na de eerste 
lockdown. Deze video’s werden ter beschikking 
gesteld aan de werfleiders en werden met groot 
enthousiasme ontvangen door de arbeiders. Het 
was niet eenvoudig om na jarenlange gewoontes 
weer anders te leren werken.

Bij DEME werden ook verschillende welzijnsi-
nitiatieven georganiseerd om de grote impact 
op de geestelijke gezondheid tegen te gaan. 
Daarnaast moest DEME ook praktische logis-
tieke problemen oplossen. Door de verschillen-
de lockdowns en reisbeperkingen moesten veel 
DEME-medewerkers veel langer dan verwacht 
op schepen en projecten over de hele wereld 
blijven. Ongeveer 1.200 bemanningsleden za-
gen hun verblijf  aan boord verlengd. DEME 
charterde meer dan 10 vliegtuigen om mensen 
naar huis te brengen. Verscheidene schepen 
werden omgeleid om de bemanning te wisselen 
en projecten te kunnen voortzetten. Daarnaast 
werden speciale extractieteams en een taskforce 
opgericht om repatriëringen en de wisseling van 
bemanningen te organiseren. In deze uitdagen-
de periode werd de gezondheid en veiligheid 
van medewerkers steeds voorop gesteld.Een promotievideo voor de cam-

pagne ‘Join the Framily’, met in de 
hoofdrollen enthousiaste collega’s.
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CFE GEEFT HET VOORBEELD IN POLEN

De duurzaamheidsstrategie en prioritai-
re acties bepaald door de Sustainability 
board voor CFE Contracting en BPI 
vereisen bepaalde aanpassingen van 
de verschillende entiteiten. In 2020 
gaf  CFE in Polen hiervan een perfecte 
weergave door in enkele maanden tijd 
een eigen duurzaamheidsstrategie te 
ontwikkelen, gesteund op een sterke en 
eenvoudig te begrijpen basislijn: ‘To-
gether we go green’. De verschillende 
managementniveaus werden bij het 
proces betrokken en de rollen en verant-
woordelijkheden werden gedefinieerd. 
Dankzij een duidelijke communicatie, 
zowel intern als naar klanten en onder-
aannemers, werd de doelstelling van 
de strategie – gebaseerd op vier pijlers: 
partnerschap, mensen, oproep tot actie 
en milieu - door iedereen goed begre-
pen. Een door het thema gemotiveerde 
groep medewerkers dacht na over een-
voudige en concrete acties die op korte 
termijn overtuigende resultaten zullen 
opleveren. Een pragmatische aanpak die 
zijn vruchten heeft afgeworpen en die al 
zorgde voor een mentaliteitswijziging.

DUURZAAMHEIDSBENADERING

PARTNER FOR CHANGE
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 Project SeaMade - Noordzee      
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Om dit engagement voor innovatie te steunen, 
werd er een Development and Innovation 
Director aangesteld bij BPI alsook een Chief  
Digital Officer bij CFE. Op initiatief  van deze 
laatste werd er tevens een Digitalization & Inno-
vation Board opgericht. De vele doelstellingen 
van deze board omvatten de vertaling van de 
strategische doelen van CFE in acties en in 
prioritaire plannen, in een streven naar duur-
zaamheid, de doorlopende verbetering van de 
processen en het delen van best practices. Zijn 
eerste taak in 2020 was het eenvormig maken 

van de HSEQ-statistieken (Health, Safety, En-
vironment, Quality) om deze als basis te gebrui-
ken voor het bepalen van belangrijke indicato-
ren die voortaan als referentie zullen dienen.

Op het vlak van innovatie focust DEME op 
gezamenlijke waardecreatie door het opzetten 
van partnerschappen met meerdere belangheb-
benden, naast een sterke nadruk op intern on-
dernemerschap. Om intern ondernemerschap 
te ondersteunen, zijn in 2020 verschillende 
innovatieprogramma’s opgezet om enerzijds 

INNOVATIE IS EEN FUNDAMENTELE COMPONENT VAN DE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE VAN DE GROEP CFE. ZE IS ZOWEL 

EEN MOTOR ALS EEN MANIER VAN WERKEN. DE OPERATIONELE UITMUNTENDHEID VAN ALLE ENTITEITEN VERTREKT 

VAN EEN VOORTDUREND ZOEKEN NAAR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN, VOOR ZOWEL HET DAGELIJKSE BEHEER VAN DE 

ADMINISTRATIEVE PROCEDURES ALS DE RELATIES MET DE VERSCHILLENDE PARTNERS. MAAR ZE MIKT OOK OP DE 

ONTWIKKELING VAN TECHNOLOGIEËN DIE ONZE LEVENSSTIJL INGRIJPEND KUNNEN VERANDEREN.

OFFER 
INNOVATIVE 
SOLUTIONS
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nieuwe ideeën vast te leggen en anderzijds uit-
gevoerde initiatieven te belonen. In 2020 wer-
den 2 specifieke innovatie-uitdagingen opgezet, 
enerzijds rond klimaat en energie en anderzijds 
rond afval- en materialenbeheer. Duurzaamheid 
wordt gedurende het hele innovatieproces mee-
genomen in de evaluatiecriteria.

DIGITALISATIE IN DE EERSTE LIJN
Dit nieuwe kader zal de modernisering en de 
digitalisatie nog meer versnellen. De digitalisatie 
staat uiteraard centraal in de technologische 
vooruitgang van CFE. Computergeassisteer-
de systemen, geconnecteerde tools, specifieke 
toepassingen, virtuele realiteit, het Internet of  
Things, digitale modelvorming ... stuk voor stuk 
zijn het oplossingen die nu deel uitmaken van 
het DNA van de groep, de efficiëntie en produc-
tiviteit exponentieel vermenigvuldigen en veel 
nieuwe perspectieven openen.

Het gezamenlijke proefproject van MBG en 
VEMAS voor de monitoring van het elektrici-

teits- en waterverbruik op de bouwplaatsen, met 
een follow-up van de bouwketen, de werfinstal-
laties en de hijskranen, is de perfecte illustratie 
van de waarde van deze collegiale benadering 
en van het delen van kennis en technieken. De 
vorderingen die de businessunit automatisering 
van VMA geboekt heeft, hebben bijgedragen 
aan de ontwikkeling van software voor het virtu-
eel in 3D testen van autofabricagelijnen.

SERVICE INBEGREPEN
De digitale evolutie gaat samen met de opkomst 
van ‘product as a service’, een economisch 
model waarin de relatie met de klant niet be-
perkt blijft tot de levering van een goed of  een 
gebouw, maar verder gaat met een dienstenaan-
bod op lange termijn. Dankzij de veelzijdigheid 
van haar knowhow beschikt de groep CFE over 
alle voor dit model vereiste elementen. De ont-
wikkeling van vormen van synergie tussen de 
entiteiten, die door de digitalisatie wordt bevor-
derd, is een bijkomende troef  voor dit pad naar 
de toekomst. MOBIX heeft de weg gewezen met 

Het Gare Maritime, het voormalige goede-
renstation van Tour & Taxis dat in 1907 werd 
gebouwd, is 110 jaar later volledig gerenoveerd 
als energieneutraal gebouw. Dit herhaaldelijk 
bekroonde project heeft het oude goederen-
station getransformeerd tot een modern en 
duurzaam gebouw, dankzij het gebruik van 
geothermie voor de verwarming en de kli-
maatregeling, fotovoltaïsche panelen op het 
dak en op de zuidelijke gevel, een systeem voor 
de recuperatie van regenwater en dynamische 
ruiten die zich aan de bezonning aanpassen.

De gebouwschil is geoptimaliseerd om zo wei-
nig mogelijk energie te verliezen en het natuur-
lijke daglicht maximaal te benutten. Een isole-
rende, dynamische zonnewerende driedubbele 
beglazing bevordert de circulariteit en verlaagt 
de energiebehoeften.

Voor de constructie van de 12 houten blok-
ken met een totale oppervlakte van ongeveer 
45.000 m² werd 10.000 m³ geprefabriceerd 
gelijmd hout gebruikt. Daarmee is dit project 
een van de grootste houtstructuren die ooit in 
Europa zijn gebouwd. Het hout is FSC-gecer-
tificeerd.

Voor het overige werden innoverende technie-
ken en methoden gebruikt, zoals de toepassing 
van LEAN Planning voor de programmering 
van de werken, en de uitwerking van het 
volledige project in BIM. Building Informa-
tion Modeling (BIM) is een oplossing voor 
de digitale modelvorming van de informatie 
over een bouwwerk. Ze maakt een digitale 
weergave van het gebouw die men kan delen. 
Alle informatie is toegankelijk en alle wijzi-
gingen worden in realtime weergegeven. Een 
volledige 3D-visualisering geeft op elk ogenblik 
een nauwkeurig beeld van het project en alle 
infrastructuurelementen. Dit is een buitenge-
woon krachtige tool voor de besluitvorming 
in de bouw en ook voor de uitbating van het 
gebouw.

GARE MARITIME
EEN VOORBEELDIGE ONTWIKKELING
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Computergeassisteerde systemen, 
geconnecteerde tools, specifieke toepassingen, 
virtuele realiteit, het Internet of  Things, 
digitale modelvorming ... stuk voor stuk zijn 
het oplossingen die nu deel uitmaken van het 
DNA van de groep 
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een indrukwekkend massificatieproject in Den-
derleeuw, voor rekening van Infrabel, de beheer-
der van het Belgische spoorwegnet. De drie acti-
viteiten – Track, Catenary en Signalling – hebben 
hun krachten gebundeld om een totale, volledig 
afgewerkte infrastructuuroplossing te leveren. 

INNOVATIE TEN DIENSTE VAN DUURZAAMHEID
De innovatie binnen de groep CFE wordt ge-
dragen door de principes van de circulaire en 
modulaire economie. Wooden en Domaine des 
Vignes, de eerste realisaties van Wood Shapers, 
een joint venture van BPI en CFE Contracting 
die zich volledig op de houtbouw toelegt, be-
wijzen dat. Een andere illustratie, eveneens in 
Luxemburg, is de Aurea-toren, een project van 
CLE. Dankzij een innoverend systeem voor de 
fabricage van het aluminium van de buitenra-
men, kon de koolstofvoetafdruk met een factor 
acht worden verminderd. Een derde knap 
voorbeeld is het project ZIN in Brussel, een 
ambitieuze renovatie van de gebouwen WTC 1 
en 2. 95% van de materialen worden bewaard, 
hergebruikt of  gerecycleerd. 

DEME, van haar kant, heeft veel geïnvesteerd 
in het onderzoek naar oplossingen voor ‘groene’ 
waterstof  en heeft grote technologische vorde-
ringen geboekt in de strijd tegen de ‘plasticsoep’ 
die de oceanen vervuilt. DEME staat in de 
voorhoede van de technologie, niet alleen met 
een vloot waarvan de vernieuwing synoniem is 
met constante krachttoeren en innovaties, maar 
ook met een globale strategie van onderzoek 
naar de ecologische en energie-impact.

Die ‘big picture’-benadering vinden we ook bij 
BPI, met een filosofie omtrent  vastgoedontwik-
keling die resoluut gericht is op het vinden van 
nieuwe manieren van leven en op ‘menselijke’ 
innovatie. Deze pioniersvisie opent ook een 
innovatief  pad in Polen met de acquisitie van 
5,5 hectare grondpositie in Poznań. Op de 
plaats van een voormalige militaire kazerne in 
het centrum van de metropool zullen BPI Real 
Estate en haar partner de komende jaren een 
gemengd project bouwen met meer dan 1.000 
appartementen, kantoren, commerciële en 
dienstruimten. Een treffend voorbeeld omdat 

Een toren van 14 verdiepingen, 58 meter 
hoog, bovenop twee ondergrondse niveaus 
met parkeergarages. Handelszaken op de 
gelijkvloerse verdieping, kantoren op de 
eerste en 138 appartementen – waaronder 
8 duplexen – op de hogere verdiepingen. 
De Aurea-toren in Differdange, in het zuid-
westen van het Groothertogdom Luxem-
burg, is een duurzaam en innoverend pro-
ject, met name dankzij het gebruik van een 
innoverend systeem voor de fabricage van 
het aluminium van de buitenramen. Dit 
procedé werkt met 75% kringloopalumini-
um en verlaagt de koolstofvoetafdruk van 
dat materiaal met een factor 8.

De bouwplaats maakte ook gebruik van het 
allereerste Luxemburgse consolidatiecen-
trum. Dit platform voor de centralisatie van 
de materialen maakt een optimale herver-
deling op de bouwplaats mogelijk. Normaal 
kan de gemiddelde duur van de opslag op 
de bouwplaats tot drie maanden oplopen. 
Met het consolidatiecentrum daalt hij  
tot 8 dagen. Zowel het energieverbruik als 
de CO2- uitstoot worden gehalveerd.

AUREA-TOREN
EEN DUURZAME EN INNOVERENDE TOREN
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De filosofie omtrent vastgoedontwikkeling 
is resoluut gericht op het vinden van nieuwe 
manieren van leven en op ‘menselijke’ 
innovatie.
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In samenwerking met de Universiteit Ant-
werpen en het Instituut voor Natuur- en 
Bosbeheer heeft DEME een innoverende 
oplossing ontwikkeld voor de bestrijding van 
de verontreiniging van de waterwegen. Het 
systeem, dat een jaar lang werd getest, vangt 
drijvend afval in het water op. Het bestaat uit 
een mobiele en een vaste voorziening, met 
een intelligent detectiesysteem, een werkboot 
die autonoom kan varen en een laadstation.

De artificiële intelligentie detecteert met be-
hulp van camera’s het drijvende afval. Een 
autonome werkboot, de ‘Marine Litter Hun-
ter’, vangt het afval op en duwt het naar een 
verzamelponton, waar een (in virtuele realiteit 
door een operator op afstand bediende) kraan 
het naar een container overbrengt. Wanneer 
de container vol is, brengt de werkboot het 
afval autonoom naar een losstation. De ‘Ma-
rine Litter Hunter’ stoot geen CO2 uit en legt 
zelfstandig bij de terminal aan om zich op te 
laden.

DEME test ook een vaste installatie voor de 
opvang van drijvend afval. Ze bestaat uit een 
V-vormige fuik en een verzamelponton.

Luc Vandenbulcke, CEO van DEME: “In 
onze activiteiten overal ter wereld worden we 
dagelijks geconfronteerd met afval in de rivie-
ren en de oceanen. Voor DEC, het milieufili-
aal van DEME dat onder meer in de sanering 
van bodems, slib en water gespecialiseerd is, 
was het een logische stap om onze expertise 
in te zetten om actief  mee te werken aan 
de oplossing van het wereldwijde afvalpro-
bleem. Door plastic uit de rivieren te halen, 
vermijden we dat het onze zeeën en oceanen 
bereikt. Als baanbrekende onderneming 
blijven wij investeren in technologieën en 
innovaties om de uitdagingen voor de planeet 
aan te gaan. Dankzij de samenwerking met 
De Vlaamse Waterweg kunnen we de werking 
van de plasticcollector grondig testen en on-
derzoeken hoe we de technologie op grotere 
schaal kunnen uitrollen in rivieren, delta’s en 
havens.”

PLASTIC- 
COLLECTOR
DEME INNOVEERT 
IN DE STRIJD TEGEN 
VERONTREINIGING

dergelijke gemengde projecten totaal nieuw 
zijn in dit land.

Innovatie voor meer duurzaamheid is sterk 
aanwezig in de vastgoedpool van de groep 
CFE, die dat concept bij het begin van elk 
project in aanmerking neemt en systema-
tisch met behulp van de recentste techno-
logieën het energie- en materiaalgebruik 
rationaliseert.

OP WEG NAAR DE TOEKOMST
Digitalisatie is ook synoniem met de ver-
betering en vereenvoudiging van de proce-
dures, zowel voor als na de werken. Dit uit 
zich zeer concreet in de ontwikkeling van 
LEAN in alle entiteiten. Deze aanpak, die in 
het begin van de jaren ‘90 in de Verenigde 
Staten werd geboren en door de Japanse 
organisatiemethoden geïnspireerd is, wordt 
vandaag zowel in het management als in de 
industriële productie en de bouw toegepast. 
Zoals de naam zegt, vertrekt hij van het 
principe van de beperking van de verspilling 
van tijd, energie en grondstoffen, met het 
oog op de verbetering van de efficiëntie en 
de productiviteit.

Bij Van Laere, waar een nieuwe functie 
‘LEAN and Innovation Manager’ werd 
gecreëerd, is LEAN nu op alle bouwplaat-
sen van de partij. Bovendien krijgen de 
architectenbureaus en de klanten LEAN-op-
leidingen aangeboden om deze principes al 
in het eerste ontwerp van de projecten op te 
nemen.

Op het administratieve vlak komt de ver-
eenvoudiging op tal van manieren tot uiting. 
MBG heeft een volledig digitale ‘checkin@
work’ ingevoerd, net als CLE, dat ook de 
inspectieverslagen heeft gedigitaliseerd. Bij 
BPC optimaliseert een gloednieuw online 
platform de uitwisseling van documenten en 
de behandeling van de technische fiches op 
de bouwplaats. In combinatie met een op-
lossing voor digitale ondertekening schetst 
het nu al de toekomst van de geconnecteer-
de bouw.

PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK 

WELKE IMPACT?



29

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP
WIE WIJ ZIJN   HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN   JAARVERSLAG  NIET-FINANCIËLE VERKLARING  FINANCIËLE STATEN                              

KEY 
PROJECT

Our value creation model  —  Build for the future  —  Be a great place to work  —  Offer innovative solutions  —  Towards climate neutrality  —  Partner for change

RENOVATIE VAN SPOORWEGINFRASTRUCTUUR

Van 1 tot 24 augustus 2020 heeft MOBIX een 
van de grootste werken in de geschiedenis van 
de Belgische spoorwegen uitgevoerd, op de 
spoorlijnen 50 en 50C tussen Denderleeuw en 
Essene - Lombeek.

De teams Track, Catenary en Signalling 
hebben hun krachten gebundeld om de infra-
structuur en de sporen volledig te vernieuwen: 
vervanging van 17.500 ton ballast, 10.000 
dwarsliggers, 14 wissels en 9 km bovenleidin-
gen. Dat alles gebeurde in 23 werkdagen, 24 
uur per dag en 7 dagen per week, in uiterst 
moeilijke omstandigheden wegens de hittegolf  
die in deze periode heerste.

OPDRACHTGEVER: INFRABEL

BOUWPERIODE: AUGUSTUS 2020

PROJECT GEREALISEERD DOOR: MOBIX
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DE EUROPESE RAAD, DIE DE STAATS- EN REGERINGSHOOFDEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE VERZAMELT, 

HEEFT IN DECEMBER 2019 DE KLIMAATNEUTRALITEIT OFFICIEEL GOEDGEKEURD ALS DOELSTELLING VAN DE UNIE TEGEN 

2050. DEZE POLITIEKE DOORBRAAK GETUIGT VAN HET TOENEMENDE BELANG VAN DE ECOLOGISCHE UITDAGINGEN 

OP ALLE NIVEAUS VAN DE MAATSCHAPPIJ. DE GROEP CFE DEELT DIT ENGAGEMENT EN NEEMT NU AL VERSCHEIDENE 

REEKSEN MAATREGELEN OM OP TERMIJN KLIMAATNEUTRAAL TE WORDEN. 

De optimalisatie van het vervoer van materialen 
en afval is cruciaal om de ecologische impact en 
de koolstofbalans van de bouwplaatsen te beper-
ken. De groep CFE startte in 2020 verscheidene 
grootschalige projecten op om deze problema-
tiek op een innoverende en efficiënte manier 
aan te pakken. Een van de markantste oplossin-
gen is de samenwerking met consolidatiecentra. 
Dankzij deze logistieke platformen die de aan-
voer van materialen centraliseren, kan men de 
rotatie van de leveringen rationaliseren en hun 
aantal beperken. Het laden verloopt vlotter, de 
wachttijden worden verkort en de bouwplaatsen 

moeten minder materialen opslaan en veroorza-
ken dus minder hinder in de stad.

EEN LOGISTIEKE SPRONG VOORWAARTS
In Brussel is het Brussels Consolidation Con-
struction Centre (BCCC) het vlaggenschip van 
deze aanpak. In het voorbije jaar hebben ver-
scheidene bouwplaatsen gebruikgemaakt van 
zijn diensten. Op de eerste plaats Park West, 
een wooncomplex van meer dan 6.000 m2 dat 
BPI in de Europawijk ontwikkelt en dat vanaf  
de fase van de ruwbouw met het BCCC heeft 
samengewerkt. Vrijwel alle kalkzandsteen-

TOWARDS 
CLIMATE
NEUTRALITY

 Project Aurea - Differdange   



31

JAARVERSLAG 2020 CFE GROEP
WIE WIJ ZIJN   HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN   JAARVERSLAG  NIET-FINANCIËLE VERKLARING  FINANCIËLE STATEN                              

GLOBAL 
SOLUTION

Our value creation model  —  Build for the future  —  Be a great place to work  —  Offer innovative solutions  —  Towards climate neutrality  —  Partner for change

blokken van het project werden over het water 
geleverd, waarbij één schip overeenkomt met 
50 vrachtwagens. Dit heeft de koolstofvoetafdruk 
beduidend verlaagd en de organisatie van de 
planning vergemakkelijkt. Het BCCC situeert zich 
op 5 kilometer van het project en kan elke compo-
nent uiterst nauwkeurig en gericht leveren.

SYNERGIEËN IN DE MAAK
Het BCCC zal ook als logistieke basis dienen 
voor het iconische project ZIN. Van Laere, BPC 
en VMA werken samen aan deze ambitieuze 
herontwikkeling van de gebouwen WTC 1 en 
2 in de zakenwijk van de Belgische hoofdstad. 
Voor het eerst in België worden de circulaire 
principes op een bouwplaats van deze grote 
omvang toegepast. Uiteindelijk zal 95% van 
de materialen worden bewaard, hergebruikt of  
gerecycleerd. 

In Luxemburg heeft CLE een soortgelijk conso-
lidatiecentrum ingericht voor twee projecten: de 
Aurea-toren in Differdange en de Omnia-toren 
in Belval. Dat laatste project heeft het logistieke 
platform vanaf  de ruwbouwfase ingeschakeld. 
De duur van de opslag op de bouwplaats, nor-
maal tot 3 maanden, is tot maximaal 8 dagen 
ingekrompen, terwijl het energieverbruik en de 
uitstoot van CO2 gehalveerd werden. Bovendien 
kon er buiten de werkuren worden geleverd, wat 
het werk van de teams vereenvoudigde en de 
veiligheid verbeterde.

HULPBRONNEN RATIONEEL GEBRUIKEN
Ook een alternatieve benadering van de trans-
portwijzen en de uitrustingen kan de CO2-uit-

stoot verlagen. De inspanningen binnen de 
gehele groep CFE op het vlak van haar wagen-
park en uitrusting ter plaatse gaan in die rich-
ting. Het mobiliteitsplan van CFE Contracting, 
met onder meer ‘Green Cars’, is daar een knap 
voorbeeld van.

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
is een andere essentiële hefboom om de kool-
stofvoetafdruk te verkleinen. De verschillende 
entiteiten werken mee aan die inspanning door 
zich met ecologische generators uit te rusten 
of  een beroep te doen op ‘groene’ leveranciers. 
BENELMAT en BPC hebben een energie-au-
tonome container ontwikkeld, voorzien van 
een windturbine en zonnepanelen. Op de 
bouwplaats van City Dox in Anderlecht werden 
verschillende voorzieningen voor de productie 
van alternatieve energie met zonnepanelen ge-
test. MBG maakte een volledige overstap naar 
groene energie voor al haar bouwplaatsen, haar 
kantoren en haar hub. VMA heeft een nieuwe 
koelactiviteit gestart met ‘groene’ gassen zoals 
ammoniak of  CO2 als koelmiddel.

INNOVATIE ALS AMBITIE
De groep CFE zet zich resoluut in voor de ont-
wikkeling van nieuwe duurzame technologieën 
en innovatieve oplossingen voor de huidige 
ecologische uitdagingen. In Bastogne leidt het 
consortium ESTOR-Lux, waarvan Rent-A-
Port Green Energy deel uitmaakt, de elektrici-
teitsopslag naar een nieuw tijdperk. Het park 
van opslagbatterijen dat in de loop van 2021 
in gebruik zal worden genomen, wordt een 
keerpunt voor de modulaire capaciteit van 

EEN LOGISTIEKE REVOLUTIE VOOR DE BOUWPLAATSEN

De groep CFE heeft in 2020 drie projecten 
uitgevoerd met de hulp van een consolidatie-
centrum. De mogelijkheden werden voor het 
eerst getest voor de Aurea-toren in Differdan-
ge, in het zuidwesten van het Groothertogdom 
Luxemburg. Daarna konden de bouwplaatsen 
ZIN en Park West in Brussel hun voordeel 
doen met de verworven ervaring, dankzij het 
Brussels Construction Consolidation Centre 
(BCCC), een door InnovIRIS gesteunde 
samenwerking tussen het WTCB, de Con-
federatie Bouw, Shipit, de VUB (MOBI) en 
Urbantz.

De consolidatiecentra zijn logistieke platfor-
men voor de centralisatie van de toelevering 
van de materialen op één enkele plaats. De 
ladingen worden geoptimaliseerd en de le-
veringen zijn minder talrijk, wat vanzelf  de 
koolstofimpact van het transport verlaagt. In 
Brussel kon men zelfs de waterweg gebruiken. 
De consolidatiecentra verminderen de conges-

tie op de bouwplaatsen, waar de opslagruimte 
beperkt is, en verbeteren de efficiëntie. De ma-
terialen komen just in time op de bouwplaats 
aan, volgens de precieze behoeften naargelang 
het werk evolueert. Normaal kan de gemid-
delde duur van de opslag op de bouwplaats tot 
drie maanden oplopen. In het project Aurea 
daalde hij naar 5 tot 8 dagen en werden het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot gehal-
veerd. Een toekomstgerichte oplossing, vooral 
voor projecten in een stedelijke omgeving, 
waar vrije ruimte vaak schaars is.

CONSOLIDATIECENTRA
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hernieuwbare energie en voor de flexibiliteit 
van haar distributie. 

Ook DEME werkt aan oplossingen voor de 
toekomst en heeft haar krachten met andere 
industriële en openbare actoren gebundeld om 
vooruitgang te boeken op het pad naar ‘groene’ 
waterstof. De bouw in Oostende en Duqm, in 
het sultanaat Oman, van twee fabrieken voor 
ecologische waterstof  is daar het eerste concrete 
resultaat van. Het eindproduct zal enerzijds 
worden gebruikt als energiebron voor elektri-
sche mobiliteit en voertuigen met verbrandings-
motor, en anderzijds als grondstof  voor bepaal-
de industriecentra.

BEWAREN EN BESCHERMEN
Voor DEME was 2020 een mijlpaal in het 
domein van de offshore windparken, met een 
reeks projecten in België en het buitenland: 
de voltooiing van SeaMade, het grootse Belgi-
sche windpark in zee, en het offshore project 
Saint-Nazaire in Frankrijk, de installatie van 94 
turbines in de Nederlandse windparken Borssele 
1 en 2, de plaatsing van de funderingen van het 
project Parkwind Arcadis Ost 1 in Duitsland, de 
voorbereidende werkzaamheden voor Hornsea 
Two voor de Britse kust, dat het grootste offsho-
re windpark ter wereld zal worden ... 

De ‘Fleet of  the future’, met een drastisch ver-
laagde uitstoot van broeikasgassen, wordt verder 
uitgebouwd, net als het ‘Emission-free Infra-
structure network’, het zero uitstoot-netwerk dat 
de energietransitie van de infrastructuursector 
zal versnellen. Het is de bedoeling om tegen 

2026 uitrustingen met zero uitstoot te bouwen. 
De bouw in Taiwan van de Green Jade, het 
eerste installatieschip voor offshore windturbi-
nes, verdient een aparte vermelding. Met zijn 
216 meter lengte, zijn capaciteit van 4.000 ton 
en zijn maximale ruimte zal dit unieke schip in 
één enkele expeditie de componenten van de 
nieuwe generatie gigantische windturbines kun-
nen vervoeren en installeren, met een maximale 
rentabiliteit en duurzaamheid.

Eerbied voor het milieu gaat uiteraard samen 
met koolstofneutraliteit. Bescherming van 
de biodiversiteit is dus eveneens een centraal 
aandachtspunt voor de groep CFE, met bij-
voorbeeld de bodemsanering van het project 
Samaya van BPI en de milieucampagne van 
DEME. Die laatste, bekroond met een zilveren 
medaille in de categorie Management van de 
European Business Awards for the Environment 
van de Europese Commissie, legt de nadruk op 
het rationele gebruik van natuurlijke hulpbron-
nen en op de preventie van watervervuiling. De 
promotietools van de campagne werden meer 
dan 400 maal met succes gebruikt in 198 pro-
jecten in 37 landen. 

GREEN JADE
EEN REVOLUTIONAIR SCHIP VOOR 
OFFSHORE WINDENERGIE

De Green Jade is het eerste drijvende DP3-
schip voor zware hijswerken en installaties 
dat in Taiwan wordt gebouwd.  Het 216,5 
meter lange schip, waarvan de bouw in 
2020 is begonnen, wordt de nieuwe parel 
van de vloot van DEME en biedt een bui-
tengewone combinatie van transport- en 
laadcapaciteit, samen met een indrukwek-
kende hijshoogte en groene technologie.

Met haar kraan die 4.000 ton kan hijsen en 
haar DP3-capaciteit zal de Green Jade in 
staat zijn om meerdere multimegawatt-tur-
bines van de volgende generatie, jackets en 
onderdelen in één keer te transporteren, 
waardoor het uitermate rendabel zal zijn. 

Het schip zal mega monopile funderin-
gen en jackets op grotere diepten kunnen 
plaatsen. Dankzij de DP3-technologie zal 
het zelfs in de moeilijkste omstandigheden 
kunnen werken. 

Met haar dual-fuel motoren, Green Pas-
sport en Clean Design ratings en systeem 
voor de recuperatie van restwarmte, dat de 
warmte van de uitlaatgassen en het koelwa-
ter in elektrische energie omzet, illustreert 
de Green Jade in alle opzichten het ecologi-
sche engagement van DEME.
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SEAMADE

BOUWPERIODE: 2019 - 2020

PROJECT GEREALISEERD DOOR:  
DEME OFFSHORE

HET GROOTSTE BELGISCHE 
OFFSHORE WINDPARK

Met de installatie van de laatste van de 58 
turbines werden de werken aan SeaMade 
op 30 november 2020 voltooid. Het grootste 
offshore windpark van België zal 485.000 
huishoudens van groene energie voorzien en 
de CO2-uitstoot met ten minste 50.000 ton per 
jaar verlagen.

De offshore bouw van het windpark SeaMade 
begon in september 2019 met het leggen van 
de funderingen. DEME was verantwoordelijk 
voor de engineering, de toelevering, de bouw 

en de installatie (EPCI) van de funderingen, 
de turbines, de kabels voor de onderlinge ver-
bindingen en de export, en voor de installatie 
van twee offshore substations. De Apollo, het 
DP2 offshore installatieschip van DEME, heeft 
58 Siemens Gamesa turbines van 8,4 MW op 
monopile funderingen geïnstalleerd.

De realisatie van dit grootschalige project in 
zo weinig tijd was alleen mogelijk dankzij de 
‘Balance of  Plant’ geïntegreerde benadering, 
de nauwe samenwerking met de klant en de 

inspanningen en onwankelbare vastbera-
denheid van alle betrokken teams. DEME is 
buitengewoon trots op haar sleutelrol in de 
ontwikkeling van dit belangrijke windpark, een 
essentiële stap voor de realisatie van de ambi-
tieuze klimaatdoelstellingen van de Belgische 
overheid.
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IN EEN WERELD DIE ONOPHOUDELIJK EVOLUEERT, LEIDT DE COMBINATIE VAN DE BEHOEFTEN EN DE EISEN VAN HET 

SAMENLEVEN MET DE UITDAGINGEN VAN HET KLIMAAT, DE DEMOGRAFIE EN DE GEZONDHEID TOT STEEDS SNELLERE 

VERANDERINGEN VAN ONZE MANIER VAN LEVEN. EEN BETERE TOEKOMST VOOR IEDEREEN VERBEELDEN, UITVINDEN EN 

BOUWEN: DE GROEP CFE IS KLAAR VOOR DIE UITDAGINGEN EN ZIET DE WIL OM EEN ACTOR VAN VERANDERING TE ZIJN ALS 

DE RODE DRAAD VAN HAAR DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE.

EEN ROL IN DE GEMEENSCHAP
Het werk van de groep CFE heeft een sterke 
impact op onze samenleving, in de domeinen 
wonen, gezondheidszorg, mobiliteit en energie. 
Haar realisaties leiden tot een diepgaande trans-
formatie van de maatschappij en doen deze 
op veel vlakken positief  evolueren. Als partner 
van de ondernemers en de collectiviteiten stelt 
CFE haar knowhow tot hun dienst, overtreft ze 
hun verwachtingen en verkent ze alle innova-
tiemogelijkheden om een pionier in duurzaam 
bouwen te zijn. 

Door projecten te ontwikkelen die de sociale 
banden versterken, door ecologische en maat-

schappelijke gegevens in haar denken op te 
nemen, door een positieve impact op de be-
trokken gemeenschappen na te streven en haar 
infrastructuuropdrachten ten volle uit te voeren, 
wil de groep CFE het levenskader verbeteren en 
haar klanten de middelen aanreiken om op hun 
beurt hun visie op verandering waar te maken.

SAMEN VOORWAARTS
Als symbool van haar wil om actief  mee te wer-
ken aan de bouw van een duurzame toekomst 
heeft de groep CFE een partnerschap gesloten 
met de Belgian Alliance for Climate Action. 
Deze door The Shift en WWF Belgium opgerich-
te ngo brengt ondernemingen uit de privésector, 

PARTNER FOR
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non-profit organisaties en academische instel-
lingen samen rond een reeks gemeenschap-
pelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Met de 
uitwisseling van kennis, networking en workshops 
bevordert de Belgian Alliance for Climate Action 
de interactie tussen haar leden en versterkt ze hun 
acties voor het klimaat, waarbij ze zich op ratione-
le wetenschappelijke gegevens baseert.

Daarnaast is DEME toegetreden tot de Euro-
pean Clean Hydrogen Alliance, ter ondersteu-
ning van de ambitieuze strategie van de EU 
voor waterstof  en decarbonisatie en om tegen 
2050 het eerste klimaatneutrale continent te 
worden. Met dit lidmaatschap toont DEME 
haar engagement om haar expertise te gebrui-
ken in de productie, het transport en de opslag 
van groene waterstof  uit hernieuwbare ener-
giebronnen. Dit initiatief, dat tot doel heeft een 
investeringsprogramma op te starten en de ont-
wikkeling van de waterstofwaardeketen in heel 
Europa te ondersteunen, past perfect binnen 
DEME’s eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

In Nederland werkt DEME samen met Neptu-
ne Energy voor het PosHYdon offshore water-
stofpilootproject, waarin het bedrijf  betrokken 
zal zijn bij het ontwerp van een 100 MW 
offshore waterstofproductieplatform. De com-
binatie van hernieuwbare energie met groene 
waterstof  en het ongelooflijke potentieel dat 
dit vertegenwoordigt, past volledig in DEME’s 
visie op innovatie, die onder meer investeert in 
de ontwikkeling en grootschalige productie, de 
opslag en levering van groene waterstof.

Een andere belangrijke samenwerking is die 
tussen CFE, en meer bepaald VEMAS, en de 
Vlaamse instelling voor Technologisch On-
derzoek (VITO). VITO is een onafhankelijk 
onderzoeksorganisme dat zich tot doel stelt om 
duurzaamheid de norm te maken in onze maat-
schappij, door globale projecten te ontwikkelen 
die de ecologische transitie met behulp van 
technologische innovaties bevorderen. Deze be-
nadering reikt concrete antwoorden aan maar 
legt ook de nadruk op het delen van kennis en 

BELGIAN ALLIANCE FOR CLIMATE
CFE CONTRACTING VERBINDT ZICH TOT DE AKKOORDEN VAN PARIJS

CFE Contracting is een van de 74 Belgi-
sche organisaties die deel uitmaken van een 
uniek bondgenootschap voor het klimaat. 
De Belgian Alliance for Climate Action 
moedigt de organisaties van ons land aan 
om ambitieuze klimaatdoelstellingen te 
bepalen en waar te maken. Met dit engage-
ment wil CFE Contracting haar duurzaam-
heidsambities nog hoger stellen.

De Belgian Alliance for Climate Action is 
een initiatief  van The Shift en WWF-België, 
als antwoord op de oproep van het World 
Economic Forum om de klimaatdoelstellin-
gen centraal te plaatsen in de post-corona 
relancestrategie. De deelnemende onderne-
mingen, zoals CFE Contracting, verbinden 
zich tot het afstemmen van hun activiteiten 
op de doelstellingen van de klimaatakkoor-
den van Parijs. 

“Dit engagement toont dat ons credo, ‘To-
gether shaping tomorrow’s world’, geen 
ijdele belofte is”, verklaart Raymund Trost, 
CEO van CFE Contracting. “Een van onze 

prioritaire doelstellingen in 2020 was de 
definitie van preciezere milieu-KPI’s om 
oplossingen te vinden voor een verdere ver-
laging van onze koolstofimpact. Onze ver-
bintenis tot de Science Based Targets van 
de Belgian Alliance for Climate Action is op 
dat vlak een bijkomende stimulans.” CFE 
Contracting verheugt zich in de oprichting 
van de Belgian Alliance for Climate Action. 
“Wij zullen samen met de andere Belgische 
organisatie de klimaatuitdagingen aanpak-
ken en hopen op die manier het verschil te 
kunnen maken. Dit engagement maakt ons 
nog sterker bewust van de rol die wij in de 
ontwikkeling van een duurzame samenle-
ving kunnen spelen.”
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op de synergie tussen de privésector en de on-
derzoekswereld.

In dezelfde geest van samenwerking en benut-
ting van de technische vooruitgang hebben CFE 
Contracting en BPI hun knowhow gebundeld 
om begin 2020 de joint venture Wood Shapers 
op te richten. Deze nieuwe entiteit, die zich 
volledig toelegt op de houtbouw en op het mon-
tageproces, geeft perfect de filosofie weer van 
de groep op het vlak van het materiaalgebruik 
en de optimalisatie van de bouwtechnieken. De 
duurzame aanpak van Wood Shapers en haar 
geïntegreerde visie op de projecten hebben een 
eerste succes gekend met de projecten Wooden 
en Domaine des Vignes in Luxemburg.

SOLIDARITEIT OP ALLE NIVEAUS
De innovatie en de bescherming van het na-
tuurkapitaal staan eveneens centraal in de 
werking van DEME, dat lid is van de Blauwe 
Cluster, een vereniging van meer dan 200 on-
dernemingen, overheidsdiensten en instellingen 
die hun activiteiten in het kader van de ‘Blue 
Economy’ ontwikkelen. De samenwerking heeft 
al enkele successen opgeleverd, in het bijzonder 
het project Coastbusters. Het werd in april 2020 
voltooid en vormt met behulp van natuurlijke 
riffen een innovatief, duurzaam alternatief  voor 
dijken in de bestrijding van de stijging van de 
zeespiegel en als de bescherming van de kusten 
tegen erosie.

CFE neemt haar rol in het maatschappelijke 
weefsel en haar verantwoordelijkheden tegen-
over de collectiviteit ten volle op. Zo heeft de 
groep tijdens de COVID-19-crisis de organisatie 
‘Medical Equipment for Belgium’ gesteund, die 
de toegang van de Belgische ziekenhuizen tot 
onmisbaar medisch materieel bevordert. Daar-
naast hebben alle managementteams 20% van 
hun vergoeding van de maanden mei en juni 
aan goede doelen afgestaan. Dat krachtige ge-
baar benadrukt het diepe gevoel van solidariteit 
op alle niveaus van de verschillende entiteiten.

DEME ZET ZICH IN VOOR GROENE WATERSTOF

In oktober heeft DEME zich aangesloten bij 
de European Clean Hydrogen Alliance, een 
initiatief  dat in juli 2020 door de Europese 
Commissie werd opgestart in het kader van 
haar algemene waterstofstrategie. De Alliance 
werkt aan een programma voor de investering 
in en de ondersteuning van de ontwikkeling 
van de waardeketen voor waterstof  in Europa. 
Al meer dan 200 industrieën, nationale en 
lokale overheden, organisaties van het mid-
denveld en andere stakeholders maken er deel 
van uit.

Met dit lidmaatschap toont DEME haar inzet 
om haar expertise te benutten in de produc-
tie, het transport en de opslag van groene 
waterstof  uit hernieuwbare bronnen en haar 
bereidheid om actief  deel te nemen aan de 
ambitieuze strategie van de EU voor waterstof  
en decarbonisatie.

In het natuurlijke verlengde van dit engage-
ment zal DEME Concessions deelnemen aan 
de bouw van twee fabrieken voor de productie 
van groene waterstof. Dat doet ze met twee 
partnerships die eind 2020 werden gevormd, 
een met de Haven van Oostende en PMV 
voor HYPORT® Oostende en het andere 
met OQ Alternative Energy voor HYPORT® 
Duqm Green Energy in het sultanaat Oman.

Met hernieuwbare energiebronnen gepro-
duceerde ‘groene’ waterstof  heeft op lange 
termijn een groot potentieel in het kader van 
de energietransitie. Ze kan immers worden ge-
bruikt als energiebron voor de productie van 
elektriciteit, in de mobiliteit, voor verwarming 
en verbranding of  als grondstof  in de industri-
ele reconversie.
De combinatie van hernieuwbare energie en 
groene waterstof  past perfect in de innoveren-
de visie van DEME. Daarom wil de pionier in 
de ontwikkeling van offshore energieprojecten 
investeren in de ontwikkeling en de productie, 
de opslag en de levering op grote schaal van 
groene waterstof.
HYPORT® Oostende zal op termijn een 
jaarlijkse CO2-reductie van 500.000 tot 
1.000.000 ton per jaar mogelijk maken. De 
fabriek in Oostende zal dus een belangrijke 
bijdrage leveren aan het bereiken van de Bel-
gische en Europese klimaatdoelstellingen.

DUURZAME BRONNEN
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GLOBAL 
SOLUTION

Our value creation model  —  Build for the future  —  Be a great place to work  —  Offer innovative solutions  —  Towards climate neutrality  —  Partner for change

WOOD SHAPERS HOUTBOUW EN  
RATIONEEL BOSBEHEER

Wood Shapers is een nieuwe Belgisch-Luxem-
burgse onderneming die begin 2020 door BPI 
Real Estate en CFE Contracting werd opge-
richt. De ambitie: de vastgoedsector anders 
bekijken, in een perspectief  van duurzame 
ontwikkeling dankzij de optimalisatie van de 
bouwprocessen. Wood Shapers onderscheidt 
zich vooral met de ontwikkeling van groot-
schalige projecten op basis van hout, het enige 
bouwmateriaal dat CO2 vasthoudt.

De onderneming beschikt over alle vereiste 
competenties, van het ontwerp tot de opleve-
ring van het project, via het studiebureau en 
de prefabricage van de houtstructuren. Met 
haar geïntegreerde proces dat de bouwsector 
hervormt, realiseert Wood Shapers sneller en 
efficiënter duurzame, aangename en gezonde 
ruimten.

In dezelfde geest van duurzame ontwikkeling 
heeft Wood Shapers zich verbonden tot het 

planten van 2.000 bomen in België in 2020, in 
samenwerking met de Koninklijke Belgische 
Bosbouwmaatschappij (KBBM), een vzw die 
zich inzet voor de bescherming van het bos-
bestand en de bevordering van zijn duurzame 
beheer.

Hout heeft tal van voordelen in de bouw. Zijn 
capaciteit qua thermische isolatie verlaagt het 
energieverbruik van een gebouw tijdens zijn 
volledige levensduur, en anders dan andere 

hulpbronnen kent hout een regeneratieproces. 
Op voorwaarde dat men, zoals Wood Shapers 
doet, de bossen op lange termijn verantwoor-
delijk beheert door sommige bomen te kappen 
om de groei van andere te bevorderen – sy-
noniem voor de beperking van de koolstofuit-
stoot.
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