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Keten- en sectorinitiatieven 
 
Dit document toont de deelname (actief of passief) aan verschillende keten- en sectorinitiatieven met het oogpunt op 
het verminderen van de CO2-uitstoot. De referentieperiode is het jaar 2022. 
 

- Greenboard ADEB VBA 
Cordeel neemt actief deel aan de “Green Board” georganiseerd door ADEB-VBA.  Deze sector organisatie 
organiseert 4 keer per jaar specifieke Boards waarbij de professionals van dit specifieke aspect actief 
deelnemen. Voor Cordeel zetelt Frank Kuipers en Kevin Van Hoe in de Green Board. 
http://adeb-vba.be 
 

- Workgroup Companies CO2-performance ladder (hosted by CO2-logic) 
CO2-logic organiseert op regelmatige tijdstippen een werkgroep waarbij de CO2-managers van de 
aangesloten bouwbedrijfen actief deelnemen. 
Voor Cordeel zetelt Kevin Van Hoe in dit overleg. 
https://www.co2logic.com 
 

- Madaster materialenpaspoort – Madaster Max partner – Embodied Carbon in projecten 
Madaster is een Nederlandse organisatie die sinds 2021 zijn activiteiten wil uitbreiden naar o.a. België. 
Hiervoor zoekt het Max partners. Cordeel is als Max partner aangesloten bij deze organisatie. 
MAdaster beoogt het systeem van materialen/gebouwen paspoorten te introduceren in de Belgische 
bouwwereld. Laurence Gacoin, Catherine Van Den Broeck, Veronique Rombaut en Kevin Van Hoe zijn de 
betrokken personen. 
https://madaster.be 

 
- Lid VMX 

VMX is de beroepsvereniging voor milieuprofessionals. 
Kevin Van Hoe is als milieucoördinator aangesloten bij deze beroepsorganisatie. 
https://vmx/be 
 
 

- Samenwerking Montea – Cordeel m.b.t embodied Carbon en operational Carbon nieuwe projecten 
 

- CO2 Logic - EPD calculatie prefab Beton C-concrete 
 

Contact 
 
Heeft u vragen of wenst u meer verduidelijking omtrent de doelstellingen en acties om de carbon footprint van Cordeel 
Group te verlagen, neem gerust contact op onderstaande gegevens: 
 

Cordeel Group 
Adres:   Frank Van Dyckelaan 15 – 9140 Temse 
Tel:   03 / 710 55 00 
e-mail:  info@cordeel.eu 
website:  www.cordeel.eu 

QESH-afdeling 
Contact: Kevin Van Hoe 
Tel:   03 / 710 05 43 
e-mail:  kevin.vanhoe@cordeel.eu  
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