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Het nieuwe kantoor van BESIX Nederland in Dordrecht is uitgerust met tal van geavanceerde technologieën op het vlak van energiebeheer
en -efficiëntie, duurzaamheid, comfort en beveiliging.
Het gebouw biedt een mooie staalkaart van uiteenlopende technologieën zoals bijvoorbeeld glasvezel en binnen- en buitensensoren. De
mensen beschikken op kantoor over applicaties om efficiënter te werken, de vergaderzalen beter te beheren, vlottere toegangscontrole en
beveiliging.

Bovendien is het gebouw, dat zijn elektriciteit volledig zelf opwekt, uitgerust met het allernieuwste energiemanagementsysteem die het
lokaal verbruik van energie maximaliseert. Algoritmen op basis van artificiële intelligentie controleren het evenwicht tussen productie,
verbruik en opslag. Zo helpen ze het elektriciteitsnetwerk te stabiliseren, wat van groot belang is in de transitie naar hernieuwbare
energiebronnen. Dit wordt mogelijk gemaakt door zonnepanelen, een interne batterij voor het energieoverschot alsook de elektrische
wagens op de parking. Het eindresultaat is een gebouw waar het energieverbruik, mede door een voortreffelijke isolatie, maximaal
geoptimaliseerd werd.

De interne architectuur werd speciaal ontworpen om deze energie-efficiëntie te koppelen aan een verhoogd comfort voor de
kantoormedewerkers. Dit geldt in het bijzonder voor de akoestiek en de rijkdom aan natuurlijk licht. In het hart van het gebouw is er een
open, transparant atrium, waar het groen zorgt voor een natuurlijke luchtzuivering.

Titel: Ketenanalyse ‘Verduurzamen zwaar materieel’

Datum: 29/09/2021

Vrijgegeven: Jan Van Steirteghem (General Manager BU Europe)
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1. INLEIDING

N.V. BESIX S.A., onderdeel van de multidisciplinaire bouwgroep BESIX Group, is gespecialiseerd in het
realiseren van bouw-, infrastructuur- en maritieme werken, die zich vaak onderscheiden door hun
complexiteit.

BESIX, als onderdeel van BESIX Group, ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), met
een bijzondere focus op SDG 13 over klimaatverandering en SDG 12 betreffende verantwoorde consumptie
en productie. Als actief lid van het Global Compact van de Verenigde Naties erkent onze Groep inderdaad
de hoogdringendheid van de klimaatuitdaging en beschouwt ze die als een van de belangrijkste uitdagingen
voor de bouwsector.

Onze ambities op dit vlak zijn drieledig:
 BESIX streeft ernaar om tegen uiterlijk 2050 neutraal te zijn voor zijn eigen directe en indirecte

broeikasgasemissies (scope 1 & 2).
 BESIX verbindt zich ertoe, als leider en promotor, om zijn partners en klanten duurzame

oplossingen aan te bieden en hen daarbij te helpen om hun eigen klimaatdoelstellingen te
bereiken.

 BESIX zal zijn toeleveringsketen, en in het bijzonder de producenten van bouwmaterialen met het
grootste potentieel op dit gebied, stimuleren om hun uitstoot van broeikasgassen (scope 3) te
verminderen en zo tegen uiterlijk 2050 neutraal te zijn.

De bovenstaande drie ambities zijn gedefinieerd omdat de impact als bouwbedrijf tweeledig is:
rechtstreekse impact via de eigen bouwactiviteiten en projectuitvoering enerzijds en onrechtstreekse
impact via de waardeketen van de partners en leveranciers, en via de duurzame oplossingen die wij
promoten en leveren aan onze klanten anderzijds.

BESIX is voor haar activiteiten in Nederland gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 prestatieladder. In het
kader van deze certificatie dient invulling te worden geven aan eis 4.A.1 van de ladder:

BESIX heeft er voor gekozen om invulling te geven aan het tweede deel van deze eis door de opmaak van
een ketenanalyse rond het verduurzamen van zwaar materieel wat grotendeels neerkomt op het reduceren
van het brandstofverbruik van dit materieel. Brandstofverbruik ten behoeve van enerzijds zwaar materieel
(door onderaannemers) en anderzijds gerelateerd aan de levering van goederen en producten komt in de
uitgevoerde kwalitatieve scope 3 analyse naar voor als een top 6 emissiebron.

Het gebruik van zwaar materieel binnen BESIX situeert zich vooral op de infrastructuurwerken en tijdens de
funderings- en graafwerkzaamheden ten behoeve van woningbouw (appartementen) en utiliteitsbouw.
Binnen de utiliteitsbouw wordt voor hijs- en montagewerkzaamheden en tijdens afbouw voornamelijk
gebruik gemaakt van één of meerdere torenkranen welke zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

Zwaar materieel wordt voornamelijk ingezet bij de volgende werkzaamheden:

 funderingswerkzaamheden (palen, damwanden, diepwanden, ankers…)
 grondwerkzaamheden
 hijs- en montagewerkzaamheden
 asfalteringswerkzaamheden
 baggerwerkzaamheden
 elektriciteitsvoorziening door middel van stroomgroepen
 …
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BESIX beschikt met uitzondering van enkele mobiele kranen/rupskranen en stroomgroepen niet over het
materieel om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren waardoor deze activiteiten in praktijk volledig
worden uitbesteed aan derden of ingehuurd (stroomgroepen).  Dit kunnen eventueel ondernemingen zijn
behorend tot BESIX Group.

Het doel van deze ketenanalyses is het verhogen van kennis omtrent het onderwerp en het identificeren
van maatregelen en opportuniteiten welke door BESIX kunnen worden genomen om het brandstofverbruik
gerelateerd aan het gebruik van zwaar materieel door de onderaannemer/leverancier te reduceren en
indien mogelijk te vermijden.

De emissies gerelateerd aan de inkoop (en productie van het zwaar materieel) en einde levensfase van dit
zwaar materieel is niet in rekening gebracht in deze ketenanalyse.

De opbouw van deze ketenanalyse is gebaseerd op de herkenbare structuur van de vier algemene stappen
uit de Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries).

 beschrijving van de keten
 bepaling welke scope 3 categorieën relevant zijn
 identificeren van de partners in de keten
 kwantificeren van de scope 3 emissies

Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk conclusies en aanbevelingen.

Doordat de grootte van de onderneming, de grote verscheidenheid aan onderaannemers & leveranciers en
de complexiteit van data-verzameling afkomstig van deze onderaannemers & leveranciers is ervoor
gekozen om de ketenanalyse te baseren op data afkomstig van een aantal ondernemingen van BESIX Group
welke regelmatig door BESIX als onderaannemer worden ingeschakeld zijnde:

 Franki Foundations en haar dochterondernemingen binnen Benelux-France
 BESIX Infra
 Van den Berg en haar dochterondernemingen binnen België

Deze ondernemingen kunnen als representatief worden beschouwd binnen de infra-sector.

In deze ketenanalyse wordt gebruik gemaakt van data afkomstig van de diverse brandstofleveranciers
(primaire data) van 2020 en conversiefactoren voor diesel (B7 blend) welke begin januari 2021 op
www.CO2emissiefactoren.nl (secundaire data) zijn gepubliceerd.

De brandstofleveranciers zijn:

 Proxifuel (BESIX, Franki Foundations, BESIX Infra en Van den Berg)
 Campus (Atlas Fondations)
 DMS (Atlas Fondations)
 Maes Brandstoffen (Uniconnect)
 VDB Energie (Larabo)
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2. BESCHRIJVING VAN DE KETEN
Als men spreekt over het verduurzamen van zwaar bouwplaats materieel dan spreekt men in eerste
instantie over het vermijden en terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en meer specifiek
gasolie. Hieronder wordt dan ook gestart met het beschrijven van deze keten.

Binnen BESIX Group wordt er gebruik gemaakt van industriële diesel welke geleverd wordt door Proxifuel (=
dochteronderneming van TotalEnergies). Deze industriële diesel is een ‘gasolie-diesel’ voor zowel
wegtoepassingen als niet voor de weg bestemde toepassingen met een zeer laag zwavelgehalte en een
biodieselgehalte tot maximaal % bestemd voor gebruik in verbrandingsmotoren met compressieontsteking.
Het is een lichte stookolie met een koude bestendigheid die beter is dan de EN590 norm.

De term ‘industrieel’ geeft aan dat het gaat om rode diesel wat in België aangeeft dat deze brandstof onder
een lager accijnstarief valt. Rode diesel is identiek aan de normale diesel maar mag enkel gebruikt worden
door machines, voertuigen die niet bestemd zijn voor de openbare weg.

De keten bestaat uit de volgende stappen:

2.1. Winning

Diesel/gasolie wordt geproduceerd van ruwe aardolie. Aardolie is een brandbare vloeistof die is ontstaan ,
bestaande uit een mengsel van koolwaterstoffen dat over miljoenen jaren is ontstaan
uit organische mariene resten die zich op de zeebodem van destijds hadden afgezet, met name planten- en
dierenresten van miljoenen jaren geleden. Onder invloed van druk en warmte ontstaat hieruit aardgas of
olie, dat opstijgt naar bovenliggende lagen. Als dit in een poreus gesteente terechtkomt met daarboven een
afsluitende laag, ontstaat een olie- of gasveld.

Aardolie wordt gewonnen via boorgaten in de grond. Wanneer er veel druk op staat, komt aardolie vanzelf
naar boven. Zo niet, dan wordt aardolie gepompt.

Om aardolie uit de bodem van de zee te krijgen wordt gebruik gemaakt van booreilanden. Op land worden
jaknikkers gebruikt. De ruwe aardolie wordt na de winning getransporteerd naar raffinaderijen over de
hele wereld. In de raffinaderij wordt aardolie verwerkt tot bruikbare producten zoals diesel en benzine

2.2. Transport van winningsgebied naar de tussentijdse opslagplaats / raffinaderij

De ontgonnen ongeraffineerde ruwe aardolie wordt vanaf het winningspunt getransporteerd naar de
raffinaderij of naar een tussentijdse opslagplaats.  Dit gebeurt door middel van olietankers (bij winning op
zee) en/of oliepijplijnen (bij winning op land). Voor transport per olietanker wordt door de rederijen
gebruik gemaakt van zware stookolie. Recent zijn er ook olietankers (VLCC’s) op de markt welke worden
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aangedreven door dual fuel motoren die zowel werken op zware stookolie als op vloeibaar gas (lng) werken
en zelfs volledig op lng. Deze tankers stoten ongeveer 20% minder broeikasgassen uit dan conventionele
schepen.

2.3. Raffinaderij

Ruwe aardolie wordt door raffinage gescheiden in een aantal verschillende bestanddelen (fracties).  Dit
geschiedt door een bijzonder vorm van destillatie die fractionatie wordt genoemd. De hierbij ontstane
producten dienen hetzij als brandstof (LPG, kerosine, benzine, diesel, stookolie,…), hetzij als
smeermiddelen of als basisgrondstof voor de (petro) chemische industrie.  De verschillende fracties
worden, afhankelijk van de bestemming, getransporteerd naar een eindbestemming en/of tussenopslag
d.m.v. scheepvaart, wegverkeer (vrachtwagens) en/of pijpleidingen.

2.4. Opslag

De gasolie afkomstig van de raffinaderij wordt getransporteerd naar een opslagplaats van waaruit het
verder verdeeld wordt naar de diverse verdelers. Het transport van de raffinaderij naar de tijdelijke
opslagplaats kan gebeuren via pijpleidingen, (binnen)scheepvaart en/of via wegverkeer (vrachtwagens).

2.5. Transport van verdeler naar de bouwplaats

De gasolie wordt door de verdeler met behulp van vrachtwagens getransporteerd van de tijdelijke opslag
naar de bouwplaats waar de gasolie rechtstreeks wordt afgetankt in de machines, stroomgroepen of in
mobiele opslagtanks.

De volgende verdelers
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3. KETENPARTNERS
In de totale keten (van winning tot levering op de bouwplaats) zijn zeer veel bedrijven betrokken. We
beperken ons hieronder enkel tot deze waarop we invloed kunnen uitoefenen.

Ketenfase Bedrijven Mate van invloed
door BESIX

Winning Oliebedrijven Geen
Transport winning naar raffinaderij Rederijen Geen
Raffinaderij Raffinaderijen Geen
Transport raffinaderij naar opslag  Overslagbedrijven

 Overheid
 Geen
 Geen

Transport opslag naar werf  Verdeler brandstof t.b.v. BESIX
 Verdeler brandstof t.b.v. onderaannemer

/ leverancier
 Overheid

 Rechtstreeks
 Onrechtstreeks

(beperkt)
 Geen

Gebruik zwaar materieel (eigen
organisatie, onderaannemer)

 Eigen organisatie
 Onderaannemer / Leverancier
 Opdrachtgever / klant

 Rechtstreeks
 Rechtstreeks
 Onrechtstreeks

Hieronder wordt per ketenpartner hun invloed en aandeel in de keten besproken. Hierbij worden enkel de
belangrijkste .

3.1. Overheid

De Overheid kan door het opleggen van emissienormen de uitstoot gerelateerd aan materieel welke
al dan niet (off road) is toegelaten op de openbare weg reduceren. Voorbeelden hiervan zijn het
opleggen van ‘Stage’ emissienormen voor off-road verkeer en ‘Euro’ emissienormen voor
wegverkeer. Ter volledigheid vermelden we ook nog de vermelding ‘Tier’ welke gerelateerd is aan
een emissienorm welke in de Verenigde Staten wordt gebruikt.

Een ander voorbeeld is de geplande uitbreiding van het Europese emissie handel systeem (EU-ETS)
naar het zowel het transport over de weg als het water (maritiem transport).

3.2. Verdelers van gasolie van de tussenopslag naar de bouwplaats

Zowel BESIX als een Onderaannemer kan door de keuze van zijn brandstof invloed uitoefenen op de
brandstofverdeler. Daarnaast kunnen initiatieven met de verdeler worden opgestart en/of
contractuele voorwaarden worden opgelegd om het transport van de brandstof te gaan
verduurzamen.

3.3. Eindgebruiker (BESIX, onderaannemer, leverancier)

Door het opzetten van initiatieven met de onderaannemer en/of opleggen van contractuele
voorwaarden kan met de onderaannemer gekeken worden om gebruik te maken van duurzamere
brandstoffen (HVO, biogas, waterstof,…) en/of de mogelijkheid om zijn materieel te gaan
elektrificeren.

Er dient rekening te worden gehouden dat bij de keuze van duurzamere brandstoffen (vb. biogas) dit
een invloed kan hebben op de logistieke organisatie van het project.  Bij elektrificatie van het zwaar
materieel zal de werfinstallatie hierop dienen te worden voorzien (zwaardere tijdelijke
werfinstallatie, voorzien van oplaadpunten,…)

Deze ketenanalyse behandelt het aspect toepassen van zwaar materieel maar kan worden uitgebreid
naar het brandstofverbruik ten behoeve van het transport van ingekochte goederen.

BESIX kan de opportuniteiten voor het verduurzamen van het zwaar materieel natuurlijk ook
toepassen voor haar eigen materieel.
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3.4. Opdrachtgever / klant

Naast de Overheid hebben ook Opdrachtgevers een zeer belangrijke rol in (de snelheid van) het
verduurzamingsproces van de bouwsector.  Door het opleggen van duurzame oplossingen en/of
doelstellingen gerelateerd aan transport en gebruik van zwaar materieel kunnen zij rechtstreeks
invloed uitoefenen.  Vandaag uit zich dit vooral binnen de sector van de infrastructuurwerken welke
door de nationale en regionale overheden worden aanbesteed.

Binnen de privésector wordt dit momenteel minder gevraagd.  Hier heeft de Algemene Aannemer
een rol te spelen door het stimuleren en voorleggen van duurzame oplossingen aan zijn mogelijke
opdrachtgever.

Opdrachtgevers / klanten kunnen hier een rechtstreeks voordeel uithalen doordat hun projecten
minder moeilijkheden zijn ondervinden tijdens het milieuvergunningstraject.
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4. CO2 EMISSIE KETEN
Om de CO2 emissies van de keten te gaan kwantificeren zijn de emissies inzichtelijk gemaakt door middel
van een opsplitsing van de emissiefactoren zoals deze door BESIX (voor eigen materieel) als
onderaannemers/leveranciers (gebruik materieel door OA en brandstof t.b.v. transport goederen) worden
toegepast in de berekening van hun scope 1 CO2-footprint.

Het brandstofgebruik gerelateerd aan enerzijds de toepassing van zwaar materieel door de onderaannemer
en anderzijds het transport van de door BESIX ingekochte goederen door de onderaannemer / leverancier
worden door BESIX als een scope 3 in rekening gebracht in haar CO2-footprint

In de opsplitsing wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 de emissies gerelateerd aan de winning, het productieproces en het transport tussen de
verschillende fases inclusief de levering tot op de bouwplaats.  Dit zijn de Well-to-Tank (WtT)
emissies.

 de emissie gerelateerd aan het gebruik van de brandstof door de machines.  Dit zijn de
zogenaamde Tank-to-Wheel emissies (TtW).

Bron = https://gemobility.eu

4.1. Winning, productie en transport van gasolie

Voor de fases winning van aardolie, verwerking in de raffinaderij, transport tussen winning en raffinaderij
enerzijds en tussen raffinaderij en (tijdelijke) opslag anderzijds en de levering van de gasolie op de
bouwplaats is de ‘Well to Tank (WtT)’ emissiefactor van diesel (B7 blend) genomen zoals deze in januari
2021 op www.CO2emissiefactoren.nl is gepubliceerd. Zoals aangegeven wordt er diesel gebruikt welke
voor 7% bestaat uit biodiesel. De WtT emissiefactor bedraagt 0,788 kg CO2eq per liter diesel.

Door BESIX is in 2020, 621.683 liter diesel afgenomen bij Proxifuel wat overeenkomt met een uitstoot van
490 ton CO2.

Door de beschouwde onderaannemers (BESIX Infra, Van den Berg en Franki Foundations en hun
respectievelijke dochterondernemingen) van BESIX is in 2020, 3.238.436 liter diesel afgenomen bij hun
brandstofleveranciers wat overeenkomt met een uitstoot van 2.552 ton CO2.
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4.2. Gebruik gasolie

De laatste stap is het berekenen van de uitstoot gerelateerd aan het gebruik van de geleverde diesel door
het zwaar materieel. Voor de berekening is gebruik gemaakt van de ‘Tank to Wheel (TtW)’ emissiefactor
van diesel (B7 blend) zoals deze in januari 2021 op www.CO2emissiefactoren.nl is gepubliceerd. De TtW
emissiefactor bedraagt 2,474 kg CO2eq per liter diesel.

Door BESIX is in 2020, 621.683 liter diesel verbruikt wat overeenkomt met een uitstoot van 1.538 ton CO2.

Door de beschouwde onderaannemers (BESIX Infra, Van den Berg en Franki Foundations en hun
respectievelijke dochterondernemingen) van BESIX is in 2020, 3.238.436 liter diesel verbruikt wat
overeenkomt met een uitstoot van 8.011 ton CO2.

4.3. Totale keten

De onderstaande tabel geeft de CO2-impact de keten ‘diesel’ weer per fase.

Fase Uitstoot (ton CO2eq)

BESIX eigen materieel

Uitstoot (ton CO2eq)

Onderaannemer

Winning, raffinaderij,
transport (WtT)

490 2.552

Gebruik (TtW) 1.538 8.011

Totaal 2.028 10.563

Verdeling CO2 uitstoot diesel zwaar materieel
per fase

Winning, raffinaderij, transport (WtT) Gebruik (TtW)
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5. REDUCTIEMOGELIJKHEDEN
Conform de CO2 footprint berekening van de keten (zie hoofdstuk 4.3) zullen de maatregelen welke door
BESIX genomen worden zich richten op het brandstofgebruik waarbij wordt getracht het verbruik van
traditionele diesel zowel te vermijden als te reduceren. Zoals eerder aangegeven zijn deze maatregelen ook
van toepassing op het eigen materieelpark.

5.1. Samenwerken met en sensibilisatie van de Opdrachtgever / Klant

 Door in dialoog te treden met de Opdrachtgever / Klant kan BESIX Group zijn (potentiële) klant
informeren over mogelijke duurzamere oplossingen inzake uitvoering van de werkzaamheden met
behulp van zwaar materieel. Het doel hierbij is om de Opdrachtgever / Klant in alle transparantie
te informeren over mogelijke duurzamere oplossingen met vermelding van de hieraan gerelateerde
impact en dit op zowel financieel vlak, op het gebied van klimaat, planning en/of imago.

 Door het opzetten van (sector)initiatieven en/of ontwikkelingsprojecten in samenwerking met
(regionale) overheden / private klanten kan de Algemene Aannemer de verduurzaming van de
bouwsector stimuleren.

5.2. Bepalen van uitvoeringsmethodes (al dan niet in overleg met de onderaannemer)

 In het ontwerpproces kan er worden gekeken om prefab elementen zodanig te optimaliseren dat
deze door een optimale bouwplaatsinrichting (incl. losplaatsen) met behulp van een torenkraan
kunnen worden gemonteerd in plaats van mobiele kranen.

 In coördinatie met de onderaannemer en leverancier kan gekeken worden om de planning en
uitvoeringsmethodes zodanig aan te passen dat het gebruik van materieel met
verbrandingsmotoren zoveel mogelijk wordt vermeden. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van
tijdelijke hefplatformen voor de installaties van gevel elementen waardoor er geen gebruik meer
wordt gemaakt van hoogwerkers.

5.3. Alternatieve vormen van energie

BESIX heeft met haar Joint-venture partners een innovatie-traject gelanceerd op het project De
Groene Boog waar wordt geëxperimenteerd met:

 het gebruik van ‘Hydrotreated Vegetable Oil (HVO)’ voor zowel zwaar materieel als door de
betonleverancier voor het leveren van stortbeton. HVO is een brandstof van plantaardige
afkomst welke leidt tot een vermindering van CO2 uitstoot van 90% ten opzichte van
traditionele diesel. Deze brandstof is wel duurder dan traditionele diesel waarbij dit varieert
van land tot land (vb. meerkost van 20% in NL tot 70% in België). Op het project ‘De Groene
Boog’ is begin september 2021 reeds meer dan 6 miljoen liter HVO100 gebruikt wat heeft
geleid tot een reductie van ongeveer 18.000 ton CO2. Voor de berekening werd  gebruik
gemaakt van data aangeleverd door de brandstofleverancier Den Hartog bv.

 het gebruik van geëlektrificeerd materieel. Door machines met een traditionele
brandstofmotor te vervangen door een elektrische versie is meer dan 2 miljoen liter diesel
uitgespaard wat neerkomt op een besparing van meer dan 7.500 ton CO2. Voorbeelden van
toegepast elektrisch materieel is een elektrische zaagmachine, een 16tons graafmachine op
accu, een 20tons shovel en 8,5 ton midigraver in combinatie met een mierenzuur aggregaat.
Later op het project zal nog worden getest met een elektrische veeg/zuigwagen, een
elektrische rupsgraafmachine 23ton gecombineerd met een mobiele batterij, een 55 tons
rupskraan, verreikers en een asfaltset bestaande uit een splitstrooier en een aantal walsen.

Het gebruik van elektrisch materieel leidt wel tot een verzwaring van de werfinstallatie, het
voorzien van laadpleinen en het rekening houden met oplaadperiodes bij de bepaling van de
planning. Ervaring op het terrein leert dat de elektrische graafkranen met een accu ongeveer
6 uur kunnen werken zonder op te laden en dat de prestaties van de machines vergelijkbaar
zijn aan deze met een verbrandingsmotor.
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 de toepassing van een biogasaggregaat wat zou leiden tot een jaarlijkse reductie van 99%
t.o.v. een traditioneel dieselaggregaat. Dit ligt nog ter studie waarbij het de bedoeling is om
in 2022 een pilot case uit te voeren.

 Andere vormen van alternatieve energie welke worden bestudeerd zijn het gebruik van
battery packs, aggregaten op mierenzuur, waterstof,…

Daarnaast wordt door het Departement ‘Plant & Equipment’ van BESIX Group naast bovenstaande
ook de evolutie van het materieel zelf voor het brandstofverbruik zelf te reduceren van nabij
opgevolgd.  Mogelijk reductiemaatregelen zijn het gebruik van start/stop mechanismen,
warmtepompen,….

Binnen BESIX Group wordt in 2021 / 2022 een werkgroep opgericht om de transitie naar duurzamer
materieel te faciliteren.

5.4. Samenwerking met onderaannemers en leveranciers

 door onderaannemers & leveranciers te informeren over de mogelijkheden op de markt en
contractuele afspraken te maken inzake het te gebruiken materieel (energiezuinige motoren,
gebruik alternatieve brandstoffen, elektrificatie,…) en alternatieve transportmethodes (via het
spoor, over het water,…) kan de uitstoot verder worden gereduceerd.

 aanpassen uitvoeringsmethodes en planning – zie punt 5.2

 het uitrollen van sensibiliseringscampagnes voor zowel eigen operators en machinisten als deze van
onderaannemers. Er wordt ingeschat dat dergelijke campagnes en opleidingen zoals het ‘Nieuwe
draaien’ kunnen leiden tot een brandstofreductie van 2 à 3%.

 BESIX Group heeft gekozen om zelf geen stroomgroepen meer aan te kopen en deze enkel nog te
huren zodat men sneller toegang heeft tot de laatste ontwikkelingen op de markt. Om dit te
faciliteren worden minimale eisen opgesteld waaraan de stroomgroepen dienen te voldoen.


