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VAN RUYMBEKE Koen [VALENS]

Van: DE TERWANGNE Dimitri [VALENS]
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 13:51
Aan: VAN RUYMBEKE Koen [VALENS]
Onderwerp: TR: overleg duurzaam ondernemen - CO² reductie dd 26/01/2021

Kan deze mail worden toegevoegd worden?  

 

 
Dimitri De Terwangne 
Ingénieur Parachèvements 
SM VALBESINA – RTBF Media Square 
Rue Colonel Bourg 102 – 1030 Schaerbeek 
RPM-RPR Bxl TVA/BTW BE 0750.544.230 
GSM : +32 470 18 11 07 

Email : dimitri.deterwangne@eiffage.com 

 
 

De : VANDENBORRE Giovanni [VUYLSTEKE] <Giovanni.VANDENBORRE@eiffage.com>  

Envoyé : lundi 1 février 2021 14:16 

À : EERENS Stefan [SODEMAT] <Stefan.EERENS@eiffage.com>; COEMAN Maarten [VUYLSTEKE] 

<Maarten.COEMAN@eiffage.com>; DAAMEN Yannick [REYNDERS] <Yannick.DAAMEN@eiffage.com>; DUCHENE 

Brice [DUCHENE] <Brice.DUCHENE@eiffage.com>; TAELEMANS Maarten [HERBOSCH-KIERE] 

<Maarten.TAELEMANS@eiffage.com>; DEKONING Kirsten [ANTWERPSE BOUWWERKEN] 

<Kirsten.DEKONING@eiffage.com>; VAN ASSCHE An [OVMB] <An.VANASSCHE@eiffage.com>; DE TERWANGNE 

Dimitri [VALENS] <Dimitri.DETERWANGNE@eiffage.com>; VENEMA Joost [Antwerpse Bouwwerken ] 

<Joost.VENEMA@eiffage.com> 

Cc : VANDENBORRE Giovanni [VUYLSTEKE] <Giovanni.VANDENBORRE@eiffage.com> 

Objet : overleg duurzaam ondernemen - CO² reductie dd 26/01/2021 

 

Goedemiddag Allen, 

 

Gelieve hieronder een beknopt verslag te vinden van onze eerste “samenkomst” Duurzaam bouwen/CO² reductie 

van dinsdag laatstleden. 

 

Aanwezig :  
 

• Giovanni Vandenborre (Vuylsteke) 

• Maarten Coeman (Vuylsteke) 

• Stefan Eerens (Sodemat) 

• Yannick Daamen (Reynders) 

• Kirsten De Koning (AB) 

• Joost Venema (AB) 

• Brice Duchène (Duchène) 

• Maarten Taelemans (HK) 

• An Van Assche (OVMB) 

 

Afwezig : 
 

• Dimitri De Terwangne (Valens) 

 

Agenda :  
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1. Voorstelling van deelnemers 
 

2. Bespreking stand van zaken in de diverse filialen 

• CO² prestatieladder 

• Afvalbeheer 

• Machinepark en Wagenpark  

• Energie monitoring 

• Grondstoffenstromen 

• Innovatieprojecten (link met club ‘innovatie’) 

• Kleine verbeterinitiatieven (zero plastic etc.) 

 

3. Doel van onze groep 

• Beantwoorden aan de verwachtingen van de groep Eiffage : Eiffage Benelux wenst de nodige 

inspanningen te leveren om de engagementen van de groep Eiffage te ondersteunen 

• Beantwoorden aan de verwachtingen van opdrachtgevers : Eiffage Benelux wenst te anticiperen op 

de toekomstige vragen/eisen inzake duurzaam ondernemen / CO² reductie van onze opdrachtgevers 

• Beantwoorden aan de opgelegde eisen van de wetgever : Eiffage Benelux wenst proactief te werken 

te verwachten regelgeving (en eventuele financiële gevolgen te vermijden/minimaliseren) 

 

4. Voorwaarden : 

• Interesse en enthousiasme 

• Tijd 

• engagement 

 

5. Besluit 1 : starten vanuit de omgeving van de CO² prestatieladder en de daaraan te koppelen 
verbeterpunten 

• Kader schetsen mits het inplannen van een toelichting door Stijn De Ryck (Cryus BV ) op een volgend 

overleg (eerste helft van maart) 

• Voor de filialen die starten : het moment om een Nulmeting uit te voeren 

• Gemeenschappelijke verbeterpunten uitwerken (niet eenvoudig gezien de verschillende branches) 

• Certificatie kan (prijs)voordeel opleveren in het kader van eventuele toekomstig opgelegde 

aanbestedingsvoorwaarden 

 

6. Besluit 2 : Centrale plaats voor het verzamelen / opslaan van info en contactgegevens 

• Creëren van een SharePoint omgeving toegankelijk voor alle leden 

• Verzamelen van info beschikbaar over : 

i. Stand van zaken van deze materie op niveau van Eiffage Group : 

1. Klimaatrapport  

2. Biodiversiteit 

3. E-face fonds 

4. Sekoya 

ii. CO² prestatieladder 

iii. BEAAM 

iv. Charter duurzaam ondernemen 

v. Circulair bouwen 

vi. Evoluties op gebied van speciale technieken 

vii. Grondstoffen  

1. Houtbouw ? 

2. CO² arm beton ? 

viii. Carbo foodprint 

ix. … 

 

7. TODO : 
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• Maarten Taelmans (HK) : organiseert toelichting door Stijn De Ryck tijdens volgende meeting 

(datum ifv de mogelijkheden van Stijn De Ryck) 

• Joost Venema (AB) : zet SharePoint omgeving op voor verzamelen van alle ingewonnen info 

Alvast bedankt voor eventuele feedback en uitkijkend naar ons volgend overleg ! 

 
Vriendelijke groeten, 
 

 
Voor de bvba Manex 
Gedelegeerd Bestuurder 
Giovanni Vandenborre 
Vaste vertegenwoordiger 
Optredend krachtens art. 26 van de gecoördineerde statuten 

 
Vuylsteke – Eiffage 
Pittemstraat 56 
B – 8760         Meulebeke 
RPR Gent , afdeling Kortrijk – BTW BE 0412.068.173 
T.  +32 51 48 91 71   I   M.  +32  477 027 999 

    
 

 
 

 


