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WAARDEN EN MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE
Vastgoedontwikkeling, baggerwerken en waterbouwkunde, 
bouw, technische installaties en rail & utilities. De groep CFE 
is actief in meerdere domeinen, met een sterke impact op de 
samenleving als gemeenschappelijk kenmerk. De kracht van de 
groep ligt in haar diversiteit en complementariteit om vandaag 
de wereld van morgen te bouwen.

De analyse van de 17 doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling die werden opgesteld door de Verenigde Naties, 
maakte het mogelijk om voor zowel DEME als CFE Contracting 
en BPI Real Estate hun eigen prioritaire doelstellingen te 
identificeren. CFE is zich bewust van haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en staat klaar om de cruciale uitdagingen 
aan te gaan van klimaatverandering, circulaire economie, 
verantwoorde productie en consumptie van groene energie, 
mobiliteit, veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en 
van alle belanghebbenden bij onze projecten of zelfs toegang 
tot betaalbare woningen. De groep heeft een duidelijke wens 
om deze duurzame aspecten zowel in het bouwproces als in 
de projecten zelf te benadrukken. En CFE aarzelt niet om te 
innoveren om een   maximale duurzame impact te creëren. 

Deze duurzame impact kan dus worden verwoord rond vijf 
complementaire ambities, namelijk: ‘Build for the future’, 
‘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 belanghebbenden 
en de ontwikkeling van solide partnerschappen ondersteunen 
deze duurzame aanpak en vormen de basis die nodig is om onze 
ambities te realiseren.
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*  these SDG’s are DEME, CFE Contracting and  
BPI Real Estate related; more info in the annexes

**  these SDG’s are DEME or CFE Contracting and  
BPI Real Estate related; more info in the annexes
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Gelet op de aard van haar activiteiten, die 
rechtstreeks met hernieuwbare energie 
verband houden, houdt DEME al sedert 
verscheidene jaren in al haar processen 
rekening met ecologische, sociale en go-
vernancecriteria (ESG). CFE Contracting 
en BPI Real Estate voeren sinds 2019 een 
nieuw proactief  beleid in dit domein. Het 
kwam in 2020 op snelheid met de invoering 
van duidelijke en relevante key performance 
indicators (KPI’s). 2021 werd gekenmerkt 
door een algemene bewustmaking in alle 
entiteiten en op alle verantwoordelijk-
heidsniveaus, ook met de aanstelling van 
verscheidene sustainability officers in de 
verschillende structuren van de groep.  
Synergieën en werkgroepen, via regelmatige 
bijeenkomsten, hebben geleid tot het ont-
staan van talrijke initiatieven. Elke business-
unit krijgt een grote vrijheid van denken, 
om de collectieve intelligentie te stimuleren 
zonder de eigenheid van elke kernactiviteit 
in het gedrang te brengen. De basis voor 
een nog meer coherente gemeenschappelij-
ke lijn is al gelegd en zal de groep CFE in 
staat stellen om in 2022 nog ambitieuzere 
doelstellingen te bepalen. 

Deze visie begint al vruchten af  te werpen, 
zoals blijkt uit de opmerkelijke resultaten 
van de analyse door het ratingagentschap 

Sustainalytics. Met een score van 27,8 
(Medium Risk) is de groep CFE een van de 
beste ondernemingen in haar sector op het 
vlak van het beheer van de ESG-risico’s. 
Dat betreft niet alleen de toepassing van de 
principes van de circulaire economie in de 
processen op de bouwplaatsen, maar ook 
een verlichte governance en resolute inves-
teringen in innoverende duurzame bouw-
methoden. Zo hebben CFE Contracting en 
BPI Real Estate hun knowhow gebundeld 
om Wood Shapers op te richten. Na het 
emblematische project Wooden in Luxem-
burg, werkt Wood Shapers samen met BPC 
Group aan het project Monteco, het hoog-
ste houten gebouw van het Brussels Gewest. 

DE NATUURLIJKE MILIEUS BESCHERMEN
DEME, een pionier van de ESG-benade-
ring, verbetert eveneens de analyse van haar 
energiegegevens, met de ontwikkeling in alle 
businessunits van dashboards voor de uit-
stoot van broeikasgassen en het energiever-
bruik. Gelet op de aard van de activiteiten 
van haar maritieme pool, zijn de bescher-
ming van de biodiversiteit en de eerbied 
voor het evenwicht van het zeemilieu cen-
trale aandachtspunten voor de groep CFE. 
Om die principes globaal en doorlopend te 
garanderen, wordt op alle sites en voor alle 
werken een QHSE (Quality Health Safety 

Environment) systeem voor risicobeheer ge-
bruikt. Aan het risicomanagementsysteem 
is een KPI gekoppeld. De score van die 
indicator lokt reacties uit, ‘green initiatives’, 
namelijk één 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 wor-
den de leden van de betrokken teams heel 
concreet gesensibiliseerd. Ze kunnen de 
ecologische impact beter identificeren en 
creatieve oplossingen vinden om die te be-
perken. In een recent initiatief  van dit type 
werden de in de hydraulische systemen en 
voor de smering van het drijvend materieel 
gebruikte oliën en vetten door biologisch 
afbreekbare equivalenten vervangen. 

VOORUITLOPEN OP DE TOEKOMST
BPI Real Estate denkt na over de gebouwen 
en de leefomgeving van de toekomst. Los 
van de bouwprocessen schetsen samenle-
vingsconcepten in relatie met de vorm van 
de gebouwen nu al de contouren van onze 
toekomst. Een visie op lange termijn die op 
de behoeften van morgen vooruitloopt en 
vandaag al resultaten oplevert. In 2021 ver-
tegenwoordigden de projecten in ontwerp 
of  in aanbouw van BPI Real Estate 83.200 
m² ‘fossil free’ constructies, 50.360 m² hout-

DE STRIJD TEGEN DE KLIMAATOPWARMING IS VANDAAG MEER DAN OOIT EEN BELANGRIJKE 

UITDAGING. DE GROEP CFE IS ZICH SCHERP BEWUST VAN DE HUIDIGE PROBLEMEN EN VAN HAAR ROL 

ALS BOUWER VAN EEN VERANTWOORDELIJKE TOEKOMST VOOR IEDEREEN. MET DE ONTWIKKELING 

VAN BAANBREKENDE PROJECTEN, HET GEBRUIK VAN DUURZAME MATERIALEN EN HET ONTWERP 

VAN ECOLOGISCH VERANTWOORDE GEBOUWEN WERKT ZE AAN EEN TOEKOMSTGERICHTE DYNAMIEK. 

DE VERMINDERING, HET RECYCLEREN EN HET HERGEBRUIK VAN AFVAL, DE BEHEERSING VAN HET 

ENERGIEVERBRUIK, HET WATERBEHEER: STUK VOOR STUK CONCRETE ACTIEDOMEINEN DIE HAAR VISIE 

OP LANGE TERMIJN ONDERBOUWEN.



constructies en 206.870 m² ‘eco friendly’ 
constructies. Met projecten zoals Grand 
Poste in Luik of  BrouckR in Brussel, 
een multifunctioneel project dat voor het 
woon- en kantoorgedeelte volledig wordt 
verwarmd en gekoeld door middel van 
open geothermische energie, zonder fossiele 
brandstoffen, en dat wooneenheden, een 
hotel, kantoren en winkels zal huisvesten 
in het centrum van de Belgische hoofdstad, 
legt BPI Real Estate de basis voor een nieu-
we manier van leven in de stad.

RECYCLEN, VERBEELDEN, INNOVEREN
In het project ZIN in Brussel hebben 
BPC Group en Van Laere voor het eerst  
met circulair beton gewerkt. Deze  
voorlopig experimentele aanpak moet in 
de volgende jaren nog worden gestandaar-
diseerd, maar belooft een echte vooruit-
gang. Het principe: een deel van de sloop-
materialen wordt tot granulaten vermalen 
en vervolgens aan het nieuwe beton toege-
voegd. Een wenselijke ontwikkeling met 
een buitengewoon positieve impact op de 
vermindering van de CO2-uitstoot op alle 

niveaus. Meer algemeen zit de noodzaak 
van recycling nu in het DNA van de groep 
CFE. 

Het beheer van de energiebronnen staat 
centraal in alle overwegingen over de  
toekomst van onze planeet. VMA heeft  
een tool ontwikkeld die SMART en  
duurzaamheid hand in hand laat gaan: 
VMANAGER. Deze oplossing voor intelli-
gent energiebeheer van gebouwen is een 
belangrijke technologische doorbraak. Ze 
verbindt de zelfstandige systemen van diver-
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GRAND POSTE 
EEN TWEEDE JEUGD VOOR LUIK 

Realisatie: BPI Real Estate en  
BPC Group
 
Een grootschalig project voor de opwaar-
dering van een geklasseerd pand in het 
centrum van de stad, met co-working-
ruimten, startups, bedrijvenincubators, 
handelszaken (overdekte markt voor de 
korte kring), horeca, een microbrouwerij ... 
Zo ontstaat een digitale, creatieve buurt 
in het oude gebouw van de Grand Poste, 
gelinkt aan de Luikse universiteit.



se leveranciers en fabrikanten met elkaar 
– in alle technische domeinen: verlichting, 
verwarming, koeling, ventilatie, branddetec-
tie, toegangscontrole, geothermie, beheer 
van oplaadpalen enz. – en geeft een nauw-
keurig beeld van de werking van het ge-
bouw, terwijl ze ook tools voor een efficiënt 
onderhoud levert. Gecombineerd met een 
optimalisatie van het verbruik  
op basis van gegarandeerde resultaten  
is VMANAGER een volledige tool  
voor het energiebeheer van gebouwen. 
VMANAGER is bedoeld voor nieuwbouw 
en renovaties, maar wordt nu ook intern 
gebruikt op verschillende bouwplaatsen van 
de groep CFE. Met zeer concrete successen. 
Dankzij de 24/24 monitoring kan men niet 
alleen het elektriciteitsverbruik van de wer-
finstallaties optimaliseren, maar ook proble-
men opsporen. Zo werd midden in een 
weekend een waterlek in een sanitaire uit-

rusting van een bouwplaats gedetecteerd en 
stopgezet, goed voor de besparing van 
12.000 liter water op één dag.

Ook de mobiliteit, die centraal staat in de 
oplossing van de milieuproblematiek, krijgt 
de nodige aandacht. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit de deelname van MOBIX aan 
LuWa, het consortium dat de openbare 
verlichting van het Waalse wegennet mo-
derniseert en de basis legt voor de eerste 
geconnecteerde autowegen. Het project 
van de Oosterweelverbinding in Antwer-
pen, die de ring rond de grote havenstad 
zal sluiten en het internationale verkeer zal 
omleiden, is daar een ander voorbeeld van. 
DEME en Van Laere werken er samen aan 
en demonstreren eens te meer de comple-
mentariteit tussen de entiteiten van de 
groep en hun vermogen om echte oplos-
singen voor de toekomst voor te stellen.
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Gecombineerd met 
een optimalisatie van 
het verbruik op basis 
van gegarandeerde 
resultaten is  
VMA NAGER een 
volledige tool voor 
het ener giebeheer 
van gebouwen. 

ZIN 
CIRCULARITEIT OP GROTE SCHAAL 

Realisatie: BPC Group, Van Laere en VMA 
 
Een multifunctioneel innoverend project voor de 
herontwikkeling van de huidige torens WTC 1 en  
2 in de Brusselse Noordwijk. De bovengrondse 
oppervlakte van 110.000 m2 zal 75.000 m² 
kantoren en co-workingruimten omvatten, 
14.000 m2 woningen en 16.000 m² voor een hotel, 
naast ruimten voor sport, recreatie, horeca en 
handelszaken. Van Laere en BPC Group belasten 
zich met de bouw en Van Laere 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 
energieneutraal complex. Ook voor de circulariteit 
is een belangrijke plaats ingeruimd. 65% van de 
bestaande torens wordt behouden en 95% van 
de materialen wordt bewaard, hergebruikt of 
gerecycled, terwijl 95% van de nieuwe materialen 
cradle-to-cradle-gecertificeerd moet zijn. 



30

 
INHOUD

 
WIE WE ZIJN

 
HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN



31

 
JAARVERSLAG

 
NIET-FINANCIËLE VERKLARING

 
FINANCIËLE STATEN

Op alle bouwplaatsen van CFE is de vei-
ligheid op elk moment zowel een recht 
als een plicht. De garantie van een veilige 
werkomgeving voor de medewerkers is 
een fundamentele eis, op alle niveaus, in 
alle entiteiten en voor elke activiteit. In dat 
perspectief  heeft Benelmat de risicoana-
lyses van de arbeidsplaatsen en -taken 
volledig vernieuwd, met een nieuwe matrix 
en kwantitatieve evaluaties. Het heeft een 
globaal preventieplan over 5 jaar en een 
jaarlijks actieplan met concrete doelstellin-
gen gestart, samen met een bijzonder vei-
ligheids- en gezondheidsplan dat rekening 
houdt met alle mogelijke interventies op de 

bouwplaats en met de specifieke risico’s of  
situaties. De synergie met BPC Group rond 
de normen voor Kwaliteit-Veiligheid-Milieu 
is versterkt en verbeterd.

VMA heeft verder gewerkt aan haar 
project ‘VMA VCA’, waarin alle preven-
tieadviseurs hun krachten bundelen om 
begin 2022 in alle entiteiten van VMA een 
VCA-systeem in te voeren, samen met een 
veiligheidsstrategie op maat van elke sector. 
MBG heeft haar certificeringen ISO-9001, 
VCA en VCA-P bevestigd en ook haar be-
wustmakingsbeleid versterkt, door op alle 
bouwplaatsen een opleidingsfilm over de 

EEN VEILIG WERKKADER AANBIEDEN WAARIN MENSEN ZICH KUNNEN ONTPLOOIEN. IEDEREEN DE KANS 

GEVEN OM ZIJN OF HAAR TALENTEN TE ONTWIKKELEN EN CARRIÈRE TE MAKEN. IEDEREEN IN EEN 

POSITIEVE OMGEVING PASSENDE OPLEIDINGSKANSEN AANBIEDEN. DIE WAARDEN ZIJN ESSENTIEEL 

VOOR DE GROEP CFE, DIE MET HET CONCEPT ‘TOGETHERNESS’ DE COLLEGIALITEIT VAN HAAR TEAMS 

IN DE VERF ZET. HET WELZIJN OP HET WERK, DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID ZIJN UITERAARD 

FUNDAMENTEEL, ZEKER IN DE CONTEXT VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS DIE HAAR STEMPEL OP HET 

AFGELOPEN JAAR GEDRUKT HEEFT. DE GROEP CFE GAAT ECHTER NOG VERDER IN HAAR STREVEN NAAR 

INCLUSIE EN VERANTWOORDELIJKHEID IN AL HAAR ENTITEITEN.

BE A 
GREAT 
PLACE TO 
WORK



veiligheid te tonen, waarna de personen die 
toegang tot de bouwplaats wensen een reeks 
vragen moeten beantwoorden voor ze de 
toelating krijgen. Bij MOBIX hebben alle 
directieleden en managers een Safety Aware- 
ness-opleiding gevolgd. De functies van de 
safety-app werden uitgebreid met de inspec-
ties van de bouwplaatsen en de signalering 
van incidenten en arbeidsongevallen.

VEILIGHEID IN DE PRAKTIJK
De volledige herziening in 2021 van de 
opleiding Safety Awareness, nu aangepast 
aan de anciënniteit en functie van elke deel-
nemer, gaat gepaard met een reeks concrete 
actieplannen die op zeer korte termijn het 
aantal incidenten moeten verminderen. Een 
bijzondere aandacht gaat uit naar het werk 
op hoogte en naar de Life Saving Rules 
voor alle entiteiten van CFE Contracting.

Om het welzijn, de motivatie en de pres-
taties van de teams te meten en te verbete-
ren, hebben MBG en VMA in het project 
Tweewaters in Leuven samen een werfba-
rometer ingevoerd. Op deze tabel met een 
reeks punten in verband met het werk op 
de bouwplaats kunnen de medewerkers 
hun perceptie van elk onderwerp aangeven 
met een kleurcode: groen, oranje of  rood. 
Door iedereen de kans te geven om zich 
uit te drukken en door de menselijke factor 
centraal te plaatsen, kan men de arbeids-
omstandigheden concreet verbeteren, wat 
iedereen ten goede komt.

De teams van DEME, pioniers in veel do-
meinen, werken vaak in complexe omstan-
digheden of  omgevingen. Op de schepen, 
op de bouwplaatsen en in de kantoren zijn 
veiligheid en welzijn dan ook essentieel. 

32

 
INHOUD

 
WIE WE ZIJN

 
HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN

MAJALAND

Realisatie: CFE Polska

Het tweede themapark gewijd aan Maja de Bij, 
uitgevoerd door CFE Polska. Na dat van Kownaty, 
ten oosten van Poznań, zal Majaland in Warschau 
een van de grootste pretparken in zijn soort zijn 
in de hoofdstedelijke regio. Een grondpositie van 
50.000 m2 grond voor een gebouwde oppervlakte 
van bijna 10.000 m2, waaronder onder andere alle 
ontvangstruimten voor de vele attracties en een 
parkeerplaats met meer dan 700 plaatsen. Het 
project is ook sterk verbonden met het sociale 
weefsel en met lokale gemeenschappen, waaronder 
de sponsoring van een kleuterschool, een donatie 
van 20.000 euro aan de gemeente Wiazowna om de 
renovatie van haar school te ondersteunen en een 
partnerschap met de ambassade van België voor 
het opzetten van bijenkorven om zo de productie van 
honing te bevorderen.



Naast een constante monitoring met stren-
ge KPI’s heeft DEME in 2021 verscheide-
ne acties ontwikkeld, in het bijzonder de 
Safety Stand Down en de Safety Moment 
Day, met informatie over 214 successen in 
het domein van de veiligheid. Daarnaast 
was het preventieprogramma ‘Resilience 
and well-being at DEME’ het belangrijkste 
hulpmiddel dat de teams in staat stelde om 
ondanks de pandemie veilig te blijven wer-
ken en de projecten voort te zetten.

OPLEIDINGEN IN EEN RUIM PERSPECTIEF
In 2021 kreeg de ontwikkeling van de 
competenties bijzondere aandacht in ver-
scheidene entiteiten van de groep CFE. 
Zo introduceerde Van Laere de Van Laere 
Academy, die een waaier van voor iedereen 
toegankelijke globale opleidingen aanbiedt, 
aangevuld met meer specifieke opleidingen 
voor bepaalde technische activiteiten. Voor 
die laatste wordt ook een beroep gedaan 
op de meest ervaren medewerkers, die hun 
knowhow en kennis doorgeven. Dezelfde 
aanpak zien we bij MBG, met opleidings-
trajecten met mentoring, of  bij MOBIX, 
waar de projectleiders een aan hun functie 
aangepast opleidingstraject van negen 
maanden volgen. In 2021 heeft CFE bo-
vendien haar programma Traineeship for 
Young Project Leaders gelanceerd. Dit is 

een uitgebreide opleiding in niet alleen pro-
jectbeheer en de planning van bouwplaat-
sen, maar ook duurzaamheid en financiën, 
met door experts geleide interactieve modu-
les, aangevuld met bezoeken op het terrein.

TALENTEN AANTREKKEN
Op groepsniveau zijn de fundamenten 
gelegd voor de toekomstige CFE Academy, 
die in 2022 van start zal gaan. Hij zal de 
loopbaanontwikkeling van alle werknemers 
ondersteunen en het ook mogelijk maken 
nog beter extern talent aan te trekken. De 
aanwerving van nieuwe gekwalificeerde 
medewerkers blijft één van de grote uitda-
gingen voor de groep CFE, zoals voor alle 
spelers in de bouwwereld. De digitalisering 
van talrijke personeelsdiensten verbetert 
ook het werkcomfort van iedereen en ver-
sterkt de teamgeest die in alle entiteiten 
aanwezig is. Een gemeenschap met sterke 
banden die haar waarden van solidariteit 
tot uitdrukking heeft gebracht op alle ni-
veaus, zowel in Polen met de sociale acties 
rond het Majaland-project als in België 
door de slachtoffers van de overstromingen 
van 2021 te helpen. Een inzameling ten 
gunste van het Rode Kruis bracht bijna  
15.000 euro op, een bedrag dat door CFE 
werd verdubbeld, waardoor de NGO niet 
minder dan 30.000 euro kon ontvangen.
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In 2021 kreeg de ontwikkeling 
van de competenties bijzondere 
aandacht in verscheidene 
entiteiten van de groep CFE 

RODE KRUIS 
CFE IS SOLIDAIR

Na de vreselijke overstromingen die in 
2021 het oosten van België troffen, werd 
een inzamelingsactie bij de medewerkers 
gehouden om een schenking aan het Rode 
Kruis te doen. Vervolgens verdubbelde CFE 
het opgehaalde bedrag – 14.890 euro – en 
ontving de ngo die de slachtoffers helpt 
in totaal 30.000 euro. Bovendien zijn veel 
collega’s in hun vrije tijd als vrijwilligers op 
het terrein gaan helpen. 



34

 
INHOUD

 
WIE WE ZIJN

 
HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN

TOWARDS 
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NEUTRALITY  Hornsea Two  
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DEME is binnen de groep CFE zowel de 
voorloper als de motor inzake koolstof-
neutraliteit. Haar activiteiten in offshore 
windenergie hebben een belangrijke lokale 
en internationale impact. Met de start van 
het project Coastal Virginia Offshore Wind 
(CVOW) – met een capaciteit van 2,6 giga-
watt het grootste offshore windpark van de 
Verenigde Staten – demonstreert DEME  
de waarde van haar inzet van meer dan  
15 jaar voor dit type hernieuwbare energie. 
Daarnaast noteren we de installatie van  
40 van de 80 funderingen van het windpark 
van Saint-Nazaire in Frankrijk, de plaat-
sing van de laatste van de 165 monopijlers 
van Hornsea Two, voor de Britse kust – 
dit wordt het grootste offshore windpark ter 
wereld – en de funderingen van het project 
Parkwind Arcadis Ost1 in Duitsland. 

DEME draagt ook bij aan de koolstofneu-
traliteit door nieuwe technologieën toe te 
passen. Ze wil tegen 2040 haar uitstoot 
van broeikasgassen met 40% verminderen 
tegenover 2008 en zal tegen 2050 volledig 
koolstofneutraal worden. Dat impliceert 
in de eerste plaats de upgrade van haar 
Fleet of  the Future, die haar uitstoot van 
broeikasgassen doorlopend verlaagt, maar 
ook de inplanting van een netwerk met zero 
uitstoot – het Emission Free Infrastructure 

Network – dat de energietransitie van de 
infrastructuursector zal versnellen. Door 
in het kader van de European Clean Hy-
drogen Alliance deel te nemen aan twee 
HYPORT-projecten voor de productie van 
groene waterstof, in het sultanaat Oman en 
in Oostende, bevestigt DEME eens te meer 
haar streven om bij te dragen aan het door 
de Europese Raad vastgelegde doel van 
koolstofneutraliteit tegen 2050. Alleen al de 
Belgische site zal 500.000 tot 1.000.000 ton 
CO2 per jaar uitsparen.

Koolstofneutraal worden is een doel dat tot 
nederigheid stemt. De leden van het Sus-
tainability Board – ofwel alle sustainability 
officers van de verschillende entiteiten van 
CFE Contracting en BPI Real Estate – heb-
ben dat goed begrepen en focussen vooral 
op bewustmaking van de milieu-uitdagin-
gen én op praktische en concrete benade-
ringen. Heel de groep CFE is zich van de 
problematiek bewust en neemt een reeks 
initiatieven om met name de CO2-uitstoot 
te verminderen. De verschillende entiteiten 
krijgen een grote vrijheid in de uitvoering 
van deze initiatieven, zodat de duurzaam-
heidsprincipes in de eigenheid van elke 
kernactiviteit worden verankerd. De vol-
gende etappe in 2022: een nog beter geco-
ordineerd en eenvormig beleid, vertrekkend 

van een solide basis en met duidelijke doel-
stellingen voor iedereen. De mobiliteit van 
het personeel, het materiaaltransport en de 
optimalisatie van het energieverbruik op de 
bouwplaatsen en in de ontwikkeling van de 
projecten, zijn stuk voor stuk hefbomen om 
te benutten.

ANTICIPEREN OM TE VERMINDEREN
MBG heeft in 2021 een begin gemaakt 
met haar certificering voor niveau 3 op de 
CO2-prestatieschaal, een niveau dat Van 
Laere al heeft bereikt. Deze ambitie wordt 
waargemaakt door de overstap naar groene 
energie, die nu 95% van de energiemix van 
de bouwplaatsen vertegenwoordigt, en door 
een intelligente follow-up van het verbruik. 
Ook de samenwerking met Benelmat heeft 
een grote rol gespeeld, met onderzoek naar 
de milieu-impact van het gebruikte mate-
rieel en de keuze van zuinigere uitrusting, 
synoniem met de vermindering van de kool-
stofuitstoot. Projecten voor het hergebruik 
van afvalwater, de plaatsing van fotovolta-
ische panelen en nog efficiëntere ventilatie 
worden bestudeerd en zullen in de loop van 
het jaar het licht zien.

Ook voor BPC Group was de monitoring 
van het verbruik op de bouwplaatsen de 
hoeksteen van de beperking van de uitstoot. 

CFE CONTRACTING EN BPI REAL ESTATE ENGAGEERDEN ZICH TWEE JAAR GELEDEN – AANSLUITEND OP 

DE REEDS LANGERE INZET VAN DEME – VOOR EEN NIEUW DUURZAAMHEIDSBELEID OP BASIS VAN DE  

17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGDE NATIES. KOOLSTOFNEUTRALITEIT 

IS EEN VAN DE HOOFDPUNTEN VAN DEZE STRATEGIE. NA EEN ANALYSE EN DE SELECTIE VAN RELEVANTE 

KPI’S STOND 2021 IN HET TEKEN VAN DE CONCRETE UITVOERING, MET ACTIEPLANNEN IN ALLE 

ENTITEITEN EN EEN DUIDELIJKE AMBITIE OM DE DIRECTE KOOLSTOFUITSTOOT TEGEN 2030 MET 40% TE 

VERMINDEREN. DE GROEP CFE TOONT HAAR ENGAGEMENT DOOR ALLES IN HET WERK TE STELLEN OM DE 

IMPACT AL VAN BIJ HET ONTWERP VAN DE PROJECTEN TE BEPERKEN. 

 Hornsea Two  
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Een netwerk van sensoren en alarmen in de 
kantoren, in de arbeiderslokalen en op de 
kranen maakt een analyse van het verbruik 
mogelijk om de energieprestaties te verbete-
ren, en waarschuwt de teams onmiddellijk 
in het geval van een incident, zoals een 
waterlek. De proef  met het Construction 
Consolidation Centre (CCC) – een inno-
verend logistiek systeem dat de leveringen 
afstemt op de behoeften van de bouwplaats, 
geïnspireerd door een initiatief  van CLE op 
de werf  van Aurea – heeft veel bijgedragen 
aan de beperking van de milieu-impact 
van de leveringen en de aanvoer van de 
materialen, en heeft de opslag in zijn geheel 
vereenvoudigd. 

Het CCC wordt meer bepaald gebruikt in 
het project ZIN, een al even voorbeeldige 
bouwplaats waar BPC Group, Van Laere 

en VMA samen de voordelen van de cir-
culaire bouw demonstreren. De renovatie 
van de torens WTC 1 en 2 in Brussel, die 
een vrijwel volledige energieneutraliteit 
nastreeft, hergebruikt of  recyclet 95% van 
het gewicht van de bestaande gebouwen. 
95 % van de gebruikte nieuwe materialen 
is Cradle to Cradle (C2C) gecertificeerd. 
Deze benadering levert een spectaculaire 
verlaging op van de koolstofvoetafdruk van 
de werken en van de gebouwen over hun 
volledige levensduur.

LOKALE ACTIES VOOR DE TOEKOMST
De specifieke technische competenties van 
de groep CFE kunnen een beduidend ver-
schil maken in cruciale aspecten van de glo-
bale milieubalans van België en Luxemburg. 
Een van de vele voorbeelden is Procool, een 
specialist in industriële koeling en klimaat-

regeling van de multitechnische cluster van 
VMA. Procool vervangt de schadelijke koel-
gassen van vroeger door duurzame gassen 
als ammoniak en koolstofdioxide. Het be-
drijf  is een voorloper in dit domein en biedt 
niet alleen haar klanten – onder wie veel 
spelers in de voedseldistributie – oplossingen 
aan, maar draagt ook in samenwerking met 
scholen bij aan de opleiding van technici.

Voor BPI Real Estate begint de 
klimaatambitie bij de bron, dus bij het 
concept van de projecten. Ze houdt 
systematisch rekening met de ecologische 
impact van elk gebouw en overweegt in 
elke stap van de ontwikkeling de mogelijke 
duurzame oplossingen. Deze benadering 
heeft tot projecten geleid die dankzij 
geothermie minder of  helemaal geen 
fossiele energie nodig hebben – BrouckR 

HORNSEA TWO 
HERNIEUWBARE ENERGIE IN OPMARS

Realisatie: DEME
 
De ‘Innovation’, het hefschip uit de DEME-vloot, 
werkt mee aan de bouw van wat weldra het 
grootste windpark ter wereld zal zijn. Hornsea 
Two, voor de kust van Yorkshire, zal vanaf 2022 
met een productie van 1,4 GW schone energie 
zijn voorganger, Hornsea One, overtreffen. DEME 
heeft niet minder dan 165 monopile funderingen 
en transitiestukken geïnstalleerd voor de 
turbines die met wieken van 82 meter elk 8,4 
MW zullen opwekken. Een nieuwe stap in de 
transitie naar hernieuwbare energie, waarmee 
DEME eens te meer haar visie op lange termijn 
en haar pioniersrol illustreert.

De specifieke technische competenties 
van de groep CFE kunnen een 
beduidend ver schil maken in cruciale 
aspecten van de glo bale milieubalans 
van België en Luxemburg 
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en Serenity in Brussel – of  die biomassa 
en pellets gebruiken, zoals Gravity 
in Luxemburg. Dit vermogen van de 
vastgoedontwikkeling om op lange termijn 
te denken en rekening te houden met 
de globale problematiek is een van de 
troeven van de groep CFE. Of  het nu is 
door hergebruik - 35.580 ton hergebruikte 
materialen in de afgelopen 12 maanden -, 

door de integratie van mobiliteitsaspecten, 
door de keuze voor revalorisatie - 60.160 
m² te renoveren of  projecten in renovatie 
in het afgelopen jaar - of  door het gebruik 
van duurzame technologieën - resulterend 
in 206.870 m² ‘ CO2-vriendelijk’ bouwen in 
2021: BPI Real Estate baant de weg naar 
een koolstofneutrale toekomst. 

SAINT-NAZAIRE 
WINDKRACHT, ATLANTISCHE ENERGIE

Realisatie: DEME 
 
Het offshore windpark Saint-Nazaire 
is met 80 windturbines, die 20% van 
het elektriciteitsverbruik van het 
departement Loire-Atlantique leveren, 
een belangrijke stap voorwaarts voor 
de Franse hernieuwbare energie. In 
2021 vervoerde en installeerde DEME 
het eerste elektrische onderstation, 
een constructie van 1.200 ton die de 
geproduceerde elektriciteit verzamelt en 
via twee ondergrondse kabels naar het 
vasteland brengt.

GRAVITY 
HET SAMENLEVEN VAN DE TOEKOMST 
 
Realisatie: BPI Real Estate en CLE

Het project Gravity, aan de rand van Differdange, 
belichaamt alle waarden van de visie op lange 
termijn van BPI Real Estate. Al in de ontwerpfase 
van het project werd rekening gehouden met de 
specifieke behoeften van de stedelijke omgeving 
en de impact van het samenleven. Het omvat in 
totaal 80 gezinswoningen en 125 co-living studio’s, 
op een commerciële sokkel van 3.500 m² met 
kantoren en diensten. Een globaal concept dat de 
manier van leven in de derde grootste stad van het 
Groothertogdom Luxemburg moderniseert.
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De inzet van DEME voor nieuwe tech-
nologieën voor een duurzamere toekomst 
komt in verschillende sectoren heel concreet 
tot uiting. Global Sea Mineral Resources 
(GSR), de divisie van DEME voor de ver-
kenning van de diepzeebodem, blijft on-
derzoek doen naar het verzamelen van me-
taalrijke knollen op de oceaanbodem. Het 
prototype Patania II werd op 4.500 meter 
diepte ingezet, gemonitord door een panel 
van onafhankelijke wetenschappers, om 
de potentiële milieu-impact na te gaan en 
deze methode voor de winning van schaarse 
essentiële metalen te perfectioneren. Een 
belangrijke stap voorwaarts.

DEME draagt in de European Clean Hy-
drogen Alliance actief  bij aan de ontwik-
keling van groene waterstof. Ze werkt mee 
aan de bouw van twee fabrieken voor de 
productie van groene waterstof, als partner 

van de Haven van Oostende en PMV voor 
HYPORT® Oostende en met OQ Alter-
native Energie voor de HYPORT® Duqm 
Green Energy in het sultanaat Oman. Met 
hernieuwbare energiebronnen geprodu-
ceerde ‘groene’ waterstof  is een innovatie 
met op lange termijn een groot potentieel 
in het kader van de energietransitie. Ze kan 
immers worden gebruikt als energiebron 
voor de productie van elektriciteit, in de 
mobiliteit, voor verwarming en verbran-
ding of  als grondstof  in de industriële 
reconversie.

DEME blijft op innovatie en alternatie-
ve brandstoffen zoals vloeibaar aardgas 
(LNG), biodiesel en groene waterstof  en 
methanol mikken om haar uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. Dankzij 
technologische doorbraken verbetert de 
onderneming de energie-efficiëntie van 

INNOVEREN OM VOORUIT TE GAAN EN NOG BETER TE ANTWOORDEN OP DE BEHOEFTEN VAN EEN WERELD 

IN CONSTANTE EVOLUTIE. MAAR OOK OM BIJ TE DRAGEN AAN DUURZAAM SAMENLEVEN. DOOR IN HAAR 

PROJECTEN NIEUWE PROCESSEN IN TE VOEREN, DE HABITAT VAN DE TOEKOMST TE BEDENKEN EN 

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN VOOR DE UITDAGINGEN VAN HET MILIEU TE ONTWIKKELEN, BEVESTIGT 

DE GROEP CFE HAAR STREVEN OM EEN GEWETENSVOLLE, VERANTWOORDELIJKE ROL TE SPELEN IN DE 

BOUW VAN DE TOEKOMST VAN ONS ALLEN. DAT IMPLICEERT OOK EEN BEREDENEERDE GOVERNANCE EN 

EEN DOORGEDREVEN DIGITALISERING VAN DE MANIER VAN WERKEN.

OFFER 
INNOVATIVE 
SOLUTIONS
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heel haar vloot, met systemen voor de 
omzetting van de warmte van restgassen in 
elektriciteit en de implementatie van tools 
voor de follow-up en monitoring van de 
energiegegevens. Het mooiste voorbeeld 
hiervan was de ingebruikneming in 2021 
van de grootste en krachtigste zelfvarende 
snijkopzuiger, Spartacus die op LNG en 
biobrandstof  vaart.

COLLECTIEVE INTELLIGENTIE
Het delen van ‘best practices’ en technolo-
gische oplossingen tussen de verschillende 
entiteiten van de groep CFE draagt veel bij 
aan de correcte toepassing van innovaties 
op het terrein. Zo konden BPC Group en 
Benelmat dankzij overleg over duurzame 
ontwikkeling de elektrische uitrusting 
op de bouwplaatsen optimaliseren, door 
middel van batterijen die verbruikspieken 
opvangen en het mogelijk maken om het 
vermogen – en dus ook de koolstofvoetaf-
druk – van de klassieke stroomaggregaten 
te verlagen. De samenwerking tussen 
Benelmat, VMA, BPC Group en MBG 
voor de installatie van smart meters en de 

invoering van een continue, nauwkeurige 
en beheerbare monitoring op afstand van 
het energieverbruik is een ander mooi 
voorbeeld.

Op de bouwplaatsen is de ontwikkeling 
van Building Information Modeling (BIM) 
nu een prioriteit. Deze digitale modelvor-
ming van de bouwinformatie verandert het 
werk van de teams ingrijpend, zowel in de 
voorbereiding als tijdens de operaties op 
het terrein. Ze verduidelijkt alle processen, 
van de vastgoedontwikkeling tot en met 
de definitieve oplevering, en vermindert in 
elke fase het risico van fouten. Het project 
Arlon-Trèves in Brussel, een ambitieuze 
renovatie van 18.000 m² verouderde kanto-
ren bestemd voor afbraak en omgebouwd 
tot kantoren die aan hogere ESG-criteria 
voldoen, is een perfect voorbeeld hiervan.

Digitalisering wordt de algemene regel 
voor meer en meer administratieve forma-
liteiten, met name dankzij de elektronische 
handtekening die in 2021 werd ingevoerd. 
De ontwikkeling van de IT-tools maakt een 

RENT-A-PORT GREEN ENERGY 
ELEKTRISCHE OPSLAG: NIEUWE VOORUITGANG
 
Realisatie: Rent-A-Port Green Energy
 
De ontwikkeling van een grootschalige 
opslagcapaciteit 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. 

Het consortium ESTOR-LUX, waarvan Rent-
A-Port Green Energy deel uitmaakt, heeft het 
eerste op het Belgische hoogspanningsnet 
aangesloten batterijenpark voor elektrische 
opslag in bedrijf gesteld. Het bevindt zich 
in Bastenaken en heeft met 480 lithium-
ionmodules een geïnstalleerd vermogen 
van 20 MWh en een opslagcapaciteit van 10 
MW. Het is ook een van de eerste Europese 
batterijenparken die langdurig stroom kunnen 
leveren (120 minuten, dus 2 tot 4 keer meer 
dan de bestaande systemen). Een beslissend 
voordeel om het evenwicht op het net te 
verzekeren. 
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vermindering of  zelfs bijna volledige ver-
dwijning van de archieven op papier mo-
gelijk. Onder meer BPC Group zet de stap 
naar een ‘paperless’ werking die het milieu 
ten goede komt. In alle entiteiten leggen de 
vereenvoudiging en de digitalisering van 
documenten, rapporten of  technische fiches 
de basis voor de geconnecteerde bouw van 
de toekomst, met een meer rationele wer-
king en meer efficiëntie.

NAAR DE WERELD VAN MORGEN
Tegelijkertijd versterkt BPI Real Estate haar 
competenties in het domein van de smart 
buildings. De appartementen van het project 
PURE, in Oudergem, zijn met het Internet 
of  Things (IoT) verbonden, zodat verschei-
dene aspecten op afstand kunnen worden 

bestuurd: de regeling van de verwarming, 
de verlichting enzovoort. Deze manier van 
wonen voorspelt ons leven van de toekomst, 
net als de keuze om meer en meer in geo-
thermie te investeren, een duurzame en 
efficiënte technologie die het comfort van de 
gebruikers verbetert en de koolstofuitstoot 
vermindert. In Brussel zal Serenity, een 
voorbeeldig gemengd project met woningen 
en kantoren, worden verwarmd en gekoeld 
met geothermie en warmtekrachtkoppeling, 
zonder fossiele energie voor het kantoorge-
deelte. Op het einde van zijn levenscyclus 
zal het gebouw bovendien demonteerbaar 
zijn. Door zijn ligging aan een metrostation, 
zal het ook Smart Office- en Smart Par-
king-systemen aanbieden. 
De innovatie in de groep CFE wordt in 

grote mate gedragen door de principes  
van duurzaamheid, zoals geïllustreerd  
door het Rent-A-Port-project voor  
elektrische opslag - en van circulaire econo-
mie. Wooden, de recentste realisatie van 
Wood Shapers, de entiteit voor houtbouw 
van de groep, bewijst dat. Een andere illus-
tratie is de Aurea-toren in Luxemburg, een 
project van CLE. Dankzij Hydro Circal 
75R, een innoverend systeem voor de fabri-
cage 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 Brus-
sel, een ambitieuze renovatie van de gebou-
wen WTC 1 en 2. 

SPARTACUS 
EEN ECOLOGISCHE REUS VAN DE ZEEËN 

Realisatie: DEME
 
De ‘Spartacus’, het nieuwe schip dat DEME in mei 
2021 in de vaart nam, is een echt wonder van 
innovatie en duurzaamheid. De 164 meter lange 
snijkopzuiger ontwikkelt een totaal vermogen van 
44.180 kW en kan tot op 45 meter diepte baggeren. 
Ze is ook de eerste ter wereld die op vloeibaar 
aardgas werkt. Haar twee hulpmotoren gebruiken 
een technologie met biobrandstof. De Spartacus 
beschikt over een systeem voor de recuperatie 
van restwarmte dat de hitte van de uitlaatgassen 
van de motoren in elektriciteit omzet. Met dit 
revolutionaire en ecologische ontwerp is de 
Spartacus de nieuwe referentie op de wereldmarkt 
van baggerwerken.



 ETCS2    
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De positieve impact van de groep CFE 
op onze maatschappij is in het bijzonder 
zichtbaar in de bijdrage van DEME aan 
infrastructuurprojecten zoals de Ooster-
weelverbinding in Antwerpen. Ze zal de 
grote havenstad een ringweg geven die het 
verkeer vlot doet verlopen en de levenskwa-
liteit van alle inwoners van de regio zal ver-
beteren. In dezelfde geest luidt de aanvang 
van de werken aan de Fehmarnbelt-ver-
binding een nieuw mobiliteitstijdperk voor 
Noord-Europa in. DEME draagt al haar 
technische knowhow bij aan deze onderzee-
se tunnel tussen Denemarken en Duitsland, 
de langste ter wereld. De spoorwegmobili-
teit blijft uiteraard niet achter, met de deel-
name van MOBIX aan de implementatie 
van het nieuwe veiligheidssysteem ETCS2 
als hoogtepunt.

Ook het belang van de vele vormen van 
samenwerking en synergie tussen de entitei-
ten moet worden onderstreept. Ze zijn een 
voorbode van de consolidatie van de groep 
CFE – de hergroepering van Contracting, 
Vastgoedontwikkeling – los van DEME. 
In 2022 zal die transformatie effectief  
zijn. De uitwisseling van knowhow en de 
gemeenschappelijke projecten van MBG, 
BPC Group, VMA en natuurlijk Benelmat, 
onder meer voor de vermindering van de 
CO2-uitstoot, illustreren haar voordelen.

INTERNE EN EXTERNE BANDEN
In dezelfde geest van samenwerking en 
benutting van de technische vooruitgang 
hebben CFE Contracting en BPI Real 
Estate hun knowhow gebundeld om Wood 
Shapers op te richten. Deze entiteit, die zich 

volledig toelegt op de houtbouw, is de per-
fecte illustratie van de filosofie van de groep 
op het vlak van materiaalgebruik en opti-
malisatie van de bouwtechnieken. De duur-
zame aanpak van Wood Shapers en haar 
geïntegreerde visie op de projecten worden 
reeds op tal van bouwplaatsen in België en 
Luxemburg in de praktijk gebracht. Een 
voorbeeld uit 2021 is Monteco, een project 
dat met acht verdiepingen het hoogste hou-
ten gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zal worden.

Na een peiling bij 80 leveranciers kon MBG 
de – zeer overwegend positieve – respons 
en de verwachtingen van haar partners 
analyseren en verbeteringspunten identifice-
ren om de betrekkingen nog duurzamer te 
maken. Ze heeft maatregelen genomen om 

DE GROEP CFE STELT ZICH SYSTEMATISCH TEN DIENSTE VAN DE GEMEENSCHAP EN GEBRUIKT DE 

KNOWHOW EN DE COMPETENTIES VAN HAAR TEAMS OM DE SAMENLEVING BETER TE MAKEN. DE 

VERSTERKING VAN DE SOCIALE BANDEN, DE AANPAK VAN DE MILIEU-UITDAGINGEN EN DE INTEGRATIE  

VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN SPELEN MEE IN ELK PROJECT, MET DE POSITIEVE TRANSFORMATIE 

VAN ONS LEEFKADER ALS DOEL. DE DOOR ONZE VERSCHILLENDE ENTITEITEN GEREALISEERDE 

INFRASTRUCTUUR GEEFT LETTERLIJK VORM AAN ONS DAGELIJKS LEVEN. DE GROEP CFE  

POSITIONEERT ZICH ALS EEN PARTNER VOOR VERANDERING OP KORTE EN LANGE TERMIJN.

PARTNER  
FOR CHANGE
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bepaalde processen te verfijnen, de vertrou-
wensbanden te versterken en de werking op 
meer dan één vlak te verbeteren. Deze aan-
pak toont de noodzaak om de partnerships 
volledig in de globale visie van de groep 
CFE op te nemen en echte ecosystemen op 
basis van uitwisselingen en wederzijds res-
pect tot stand te brengen.

EEN BESEF VAN DE GLOBALE UITDAGINGEN
Als lid van het consortium HYVE, geleid 
door het Interuniversitair Micro-Elektronica 
Centrum (Imec) en het Vlaams Instituut 
voor Technologisch Onderzoek (VITO), 
neemt DEME actief  deel aan de ontwikke-
ling van echte oplossingen voor de productie 
door elektrolyse van groene waterstof  in 
volumes op gigawattniveau. Het concept 
HYPORT is een van de hefbomen van dit 
initiatief: het zal de import van goedkope 
groene waterstof  mogelijk maken om de 
Europese productie aan te vullen. Een echte 
mijlpaal op de weg naar koolstofneutraliteit.
CFE blijft met VITO samenwerken aan 
VMANAGER. Het steunt VITO, een on-

afhankelijk onderzoeksorganisme dat zich 
tot doel stelt om duurzaamheid de norm te 
maken in onze maatschappij, door globale 
projecten te ontwikkelen die de ecologische 
transitie met behulp van technologische 
innovaties bevorderen. Deze benadering 
reikt concrete antwoorden aan, maar legt 
ook de nadruk op het delen van kennis en 
op de synergie tussen de privésector en de 
onderzoekswereld.

Als symbool van haar wil om actief  mee 
te werken aan de bouw van een duurzame 
toekomst, heeft de groep CFE een partner-
schap gesloten met de Belgian Alliance for 
Climate Action. Deze door The Shift en 
WWF Belgium opgerichte ngo brengt on-
dernemingen uit de privésector, non-profit 
organisaties en academische instellingen 
samen rond een reeks gemeenschappelijke 
duurzaamheidsdoelstellingen. Met de uit-
wisseling van kennis, networking en work-
shops bevordert de Belgian Alliance for 
Climate Action de interactie tussen haar 
leden en versterkt ze hun acties voor het 

ENVES – ETCS2 
BELGIË OP HET GOEDE SPOOR 

Realisatie: MOBIX 
 
Tegen 2025 zullen de conventionele spoorlijnen  
van België uitgerust zijn met niveau twee van het 
Europese systeem voor treincontrole (European Train 
Control System of ETCS). MOBIX werkt intensief 
mee aan dit grootschalige project van INFRABEL, 
de beheerder van het spoorwegnet. 2.000 kilometer 
sporen worden op niveau ETCS 2 gebracht en  
1.500 kilometer wordt gestart. Dankzij dit nieuwe 
systeem worden de signalisatiegegevens continu 
verzonden via het GSM-R- of het GPRS-netwerk. Een 
belangrijke verbetering van de veiligheid die boven-
dien het verkeer vlotter zal doen verlopen en het 
openbaar vervoeraanbod zal verbeteren. 

VMANAGER 
ENERGIE ONDER CONTROLE
 
VMANAGER is een door VMA ontwikkelde geïntegreerde 
oplossing van de nieuwe generatie die zelfstandige 
systemen van diverse leveranciers en fabrikanten met 
elkaar verbindt, ongeacht het technische domein. De 
oplossing maakt een gecentraliseerd beheer mogelijk 
van de verlichting, de verwarming, de koeling, de 
ventilatie, de branddetectie, de toegangscontrole, 
de geothermie, de laadpalen ... De benutting van de 
gegevens uit al deze technische installaties geeft een 
nauwkeurig beeld van de werking van het gebouw, 
zodat men het energieverbruik op basis van gegaran-
deerde resultaten in kaart kan brengen en verbeteren. 
De bijbehorende tools faciliteren ook het onderhoud 
en optimaliseren de efficiëntie. Deze op de meest 
innoverende technologische oplossingen gebaseerde 
monitoring is een essentieel hulpmiddel voor de ener-
gieprestaties en de duurzaamheid van gebouwen, maar 
ook voor hun comfort en bewoonbaarheid.
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klimaat, waarbij ze zich op rationele we-
tenschappelijke gegevens baseert.

CONCRETE SOCIALE VERBINTENISSEN
De groep CFE is op verschillende ter-
reinen sociaal betrokken om de lokale 
gemeenschappen te steunen. In afwach-
ting van de afbraak van de Key West-site 
te Brussel, stelde BPI Real Estate de 
gebouwen ter beschikking aan de vzw 
Biesterbroeck, die er het co-creatie- en 
coworkingproject ‘le Hangar du Canal’ 
kon opzetten. Daarnaast verleende BPI 
Real Estate ook financiële steun aan het 
‘Pool is Cool’-initiatief, dat tot doel heeft 
het openluchtzwemmen in Brussel op-
nieuw in te voeren. De werknemers van 
de groep CFE blijven niet achter en zijn 

ook betrokken bij solidariteitsacties. Twee 
duidelijke voorbeelden zijn de operatie 
Shoebox - voedseldonaties verpakt in 
versierde schoenendozen, georganiseerd 
door de non-profitorganisatie Samaritans, 
waaraan verscheidene collega’s hebben 
deelgenomen - en de hulp aan slachtoffers 
van de overstromingen, opgezet door een 
medewerker van BPI Real Estate, die voor 
het logistieke deel door Benelmat werd 
gesteund. Deze laatste actie heeft het mo-
gelijk gemaakt talrijke schenkingen van 
meubilair, huishoudapparaten, matrassen, 
kinderverzorgingsmateriaal enz. in te za-
melen voor de door de overstromingen van 
de zomer van 2021 getroffen personen.

Als symbool van haar wil om actief   
mee te werken aan de bouw van een 
duurza me toekomst, heeft de groep CFE 
een partnerschap gesloten met de  
Belgian Al liance for Climate Action. 

MONTECO 
HET GROOTSTE HOUTEN GEBOUW 
 
Realisatie: Wood Shapers en BPC Group
 
Het project Monteco, tot op heden het grootste 
houten gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, is een volmaakt voorbeeld van de 
innoverende technologie van Wood Shapers.  
3.674 m2 kantoren op acht verdiepingen, met 
een groot terras, in het hart van de Europawijk. 
Afgezien van de kern van geprefabriceerd beton  
is de volledige structuur uit hout opgetrokken.  
Al het hout is niet alleen PEFC-gecertificeerd, 
maar ook uitsluitend afkomstig van leveranciers in 
een straal van 500 kilometer rond de bouwplaats.  
Een voorbeeld van innovatie en technologie.




