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La responsabilité sociétale, source d’innovation verte et de 
création de valeur pour les entreprises
Maatschappelijke verantwoordelijkheid, bron van groene 
innovatie en van waardecreatie voor de ondernemingen

     préface | VOOrWOOrD

Dans un contexte instable, il est heureux de 
constater que les entreprises poursuivent 
leurs efforts en matière d’innovation « verte ». 
Le cru 2011 des Belgian Business Awards for 
the Environment (BBAE) a attiré des dossiers 
d’excellente qualité. Les entreprises comprennent 
que leur performance économique, leur succès, 
est intiment lié à la création de valeur pour 
l’ensemble de la communauté et au respect de 
l’environnement. L’innovation en matière de 
produits, de services, de processus ou de systèmes 
de gestion est fondamentale puisqu’elle permet 
à l’entreprise de donner une forme très concrète 
à son engagement sociétal tout en aidant ses 
consommateurs et ses clients à respecter le leur. 
Mieux encore : comme le démontre le Baromètre 
2011 de la Responsabilité Sociétale*, les pressions 
des consommateurs, clients et employés dans les 
différents domaines de la RSE, sont désormais 
considérées par les entreprises comme une source 
d'opportunités et d'innovation pour de nouveaux 
produits et services.

Nog een bevinding van deze Barometer: twee 
derde van de respondenten houdt rekening 
met het milieuaspect bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten of diensten. Dat is een zeer 
hoog percentage dat aangeeft dat het milieu een 
hoofdbekommernis is geworden voor de bedrijven 
die de veranderde vraag van hun klanten en van 
de consumenten in het algemeen duidelijk hebben 
geïdentificeerd. Laatste bevinding: onder de 
factoren die de ondernemingen ertoe aanzetten 
om zich toe te spitsen op MVO, staat de bijdrage 
tot product- en diensteninnovatie op de 5e plaats 
in het klassement. 

De Belgian Business Awards for the Environment 
belonen nog steeds groene product-, diensten- 
of procesinnovatie ontwikkeld in België, die 

een concrete en reproduceerbare toepassing 
hebben gevonden. Maar de jury van de editie 
2011 stond erop drie opmerkelijke evoluties te 
benadrukken: de genomineerden en de winnaars 
zijn ondernemingen waarin maatschappelijke 
verantwoordelijkheid stevig verankerd is en wat 
onze Angelsaksische vrienden ‘mainstreaming’ 
noemen, wint dus aan belang. Ten tweede 
zijn het ook bedrijven die zich strikt toeleggen 
op 20-20-20, de ambitieuze doelstelling die 
de Europese Commissie heeft vooropgesteld 
voor 2020. De derde evolutie is dat in onze 
samenwerkingsmaatschappij, waarin barrières 
meer en meer vervagen ten voordele van 
nieuwe integratievormen in alle stadia van 
de waardeketen, innovatie ook ontstaat in de 
manier waarop de bedrijven producten, diensten 
of bestaande oplossingen samenstellen en 
combineren. Zou groene innovatie, een bron van 
waardecreatie, ook de drijfkracht worden achter 
een sterkere dialoog met de stakeholders van het 
bedrijf?

In naam van Business & Society Belgium wil ik 
heel veel succes wensen aan de ondernemingen 
die België zullen vertegenwoordigen bij de editie 
2012 van de European Business Awards for the 
Environment. 

Au nom de Business & Society Belgium, 
je souhaite bon succès aux entreprises qui 
représenteront la Belgique lors de l’édition 
2012 des European Business Awards for the 
Environment.

 

Sabine Denis
Director Business & Society Belgium

*	 Baromètre	2011	de	la	Responsabilité	Sociétale,	«	Le	développement	durable	résolument	ancré	dans	les	entreprises	en	Belgique	»,	établi	sur	base	d’une	enquête	en	
ligne	menée	par	Business	&	Society	Belgium	en	collaboration	avec	la	Fédération	des	Entreprises	de	Belgique,	la	Louvain	School	of	Management	et	Vlerick	Leuven	Gent	
Management	School	–	disponible	sur	le	site	web	de	Business	&	Society	Belgium	:	www.businessandsociety.be	
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Les canDiDats à L’éDitiOn 2011  
Des BeLgian Business aWarDs fOr the enVirOnMent

	 1	 3M	 3M™	Novec™	1230	Fire	Protection	Fluid
	 2	 AB Inbev	 AB	Inbev	better	world	strategy	on	environmental	performance
	 3	 Alpro	 Resource-efficient	plant-based	soy-products
	 4	 AXA	 CLICK	BONUS	eco-friendly	pay	card
	 5	 Be Natural	 Sugar	Cane	Cups
	 6	 Belgacom	 Belgacom’s	CSR	integrated	management	system
	 7	 Belvas	 Heat	retrieval	to	produce	hot	water	melting	the	chocolate
	 8	 BMA Ergonomics	 BMA	Axia®	smart	chair
	 9	 Bopro	 Bopro's	sustainable	strategy
	10	 Cité de l'Espoir	 Installation	de	400	m²	de	panneaux	solaires
	11	 Danone	 Vegetable	packaging	for	Actimel
	12	 Danone	 Green	Innovations:	Reducing	carbon	footprint	through	sustainable	
	 	 	 supply	chain	management
	13	 Delhaize	 Delhaize-eco
	14	 Derbigum	 Derbipure
15		 Fabricom 	 Windfarms	-	Offshore	High	Voltage	substation	&	Onshore	High	Voltage		
	 	 	 booster	station
	16	 LANXESS	 Sustainable	chloromethane	emission	reduction	from	butylrubber		 	
	 	 	 production	using	biotrickling	filtration
	17	 REALCO	 Energy	efficiency	for	the	paper	process	with	enzyme-based	solution
	18	 Recticel Insulation, Borgh, 
  Deceuninck, Eternit, VMZINC, 
  Wienerberger	 Isofinish®

	19	 Reynaers Aluminium	 Concept	System	104
	20	 Siemens	 Volt	Air
	21	 Sterisol	 Algemene	metaalwerken	Schaerlaeken	NV
	22	 Tractebel-Technum	 Geothermal	system	applied	to	great	tertiary	buildings	in	a	city	environment
	23	 Tri-Vizor	 Carpooling	for	cargo
	24	 Umicore	 Closing	the	loop:	the	life	cycle	of	rechargeable	batteries
	25	 Van Marcke	 Big	Blue

EUROpEAN BUSINESS AWARDS FOR ThE 
ENVIRONMENT: hAVE yOU ChANgED ThE 
WAy yOU DO BUSINESS?
Les	European	Business	Awards	for	the	Environment	(EBAE)	ont	été	
créés	en	1987	à	l’initiative	de	la	DG	Environnement	de	la	Commission	
Européenne.	Des	distinctions	prestigieuses	couronnent	tous	les	deux	
ans	les	entreprises	qui	ont	réussi	à	concilier	innovation,	économie	et	
préoccupations	environnementales.	Les	Awards	distinguent	quatre	
catégories	de	projets:	pratiques	managériales,	produits,	processus	et	

coopération	internationale.	Les	projets	candidats	ont	en	commun	de	
contribuer	au	développement	économique,	social	et	environnemental.

Les	entreprises	candidates	aux	EBAE	doivent	faire	partie	des	nominés	
de	l’édition	nationale	du	concours.	En	Belgique,	c’est	Business	&	
Society	Belgium	qui	assure	la	coordination	au	niveau	national	et	
organise	les	Belgian	Business	Awards	for	the	Environment	(BBAE).	
Pour	l’édition	2011	des	BBAE,	un	jury	indépendant,	placé	sous	la	
présidence	de	Carlo	Vandecasteele,	KULeuven,	a	décerné	trois	prix	
et	sélectionné	neuf	autres	dossiers.	Ces	douze	nominés	auront	
l’opportunité	de	participer	en	2012	aux	EBAE.
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BeOOrDeLingscriteria

De Belgian Business Awards for the Environment 
worden toegekend op basis van een aantal criteria 
die door de Europese Commissie worden opgelegd. 
Op Belgisch vlak wordt er geen onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende categorieën zoals die op 
Europees niveau worden gehandhaafd.
De opgelegde beoordelingscriteria zijn:

MAATSChAppELIjk VERANTWOORD ONDERNEMEN: 
• Engagement: een bedrijfsmissie en –beleidsvoering 

(inclusief milieubeleid) die stroken met de 
principes van duurzame ontwikkeling. Het senior 
management is bereid het project zelf te realiseren 
en te implementeren. Het belang van het project in 
de globale operaties van het bedrijf moet worden 
aangetoond. 

• Integratie: sociale en milieuthema’s zijn, zoals het 
financieel rendement, ten volle geïntegreerd in 
het hoogste business management, met duidelijke 
doelstellingen en objectieven om de resultaten te 
verbeteren.

• Verantwoordelijkheid: regelmatige en 
systematische dialoog met de stakeholders 
(bv. werknemers, toeleveranciers, klanten, 
niet-gouvernementele organisaties), met 
feedback over de resultaten op het vlak van 
managementbeslissingen.

•  Werknemersbetrokkenheid: hoge graad van 
werknemersbetrokkenheid bij alle aspecten van 
het milieumanagement, evenals capacity-building 
in andere domeinen van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de onderneming.

VOORBEELDFUNCTIE 
• Verbetering van de prestaties: voortdurende 

verbetering van de prestaties op het vlak van de 
sociale en milieudoelstellingen van de organisatie, 
bewezen door regelmatige controle en rapportering. 

• Reproduceerbaarheid: de mogelijkheid tot ruimer 
gebruik van de innoverende aspecten van het project 
en de bereidheid om deze kennis en ervaring te 
delen met andere organisaties, moeten bewezen 
worden. 

• Innovatie: een wezenlijke innovatie op milieuvlak 
ten opzichte van vergelijkbare alternatieven, terwijl 
de functionele prestaties ten minste behouden 
blijven.

DUURZAME ONTWIkkELINg 
• Milieuvoordeel: een duidelijke, gekwantificeerde 

evaluatie die een verhoogde hulpbronnenefficiëntie 
en een verlaagde milieu-impact over de hele 
levenscyclus van het product of de dienst aantoont 
(bv. via LCA of Life Cycle Assessment). 

• Sociaal voordeel: bewijs dat het product of 
de dienst tegemoetkomt aan de behoeften van 
de consument en tot meer sociale voordelen 
leidt (bv. tewerkstellingskansen, zorgen voor 
behoorlijke arbeidsvoorwaarden, de gezondheid 
van de consument vrijwaren, effecten op lokale 
gemeenschappen, de levenskwaliteit verbeteren).

• Economisch voordeel: bewijzen dat het project 
ten minste economisch levensvatbaar is (bv. door 
aangetoonde verkoopcijfers of geloofwaardige 
verkoopprognoses).

saMensteLLing jury 
eDitie 2011

jURyVOORZITTER
Carlo Vandecasteele	
Gewoon	hoogleraar,	Professor	in	de	Wetenschappen,	
Katholieke	Universiteit	Leuven
jURyLEDEN
Rik Ampe	
Groepsdirecteur	VITO
Luc huysmans	
Senior	writer,	Trends
karine Van Doorsselaer	
Professor,	Dr.	Ir.,	Artesis	Antwerpen
Roland Moreau 
Directeur	Général,	SPF	Santé	Publique,	Sécurité	de	la	chaîne	
alimentaire	et	Environnement
Monique Carnol	
Professeur	Dr,	Université	Liège
Serge de gheldere	
Managing	Director,	Futureproofed
Natacha Zuinen	
Chargée	de	mission,	Bureau	fédéral	du	plan
Brigitte hudlot	
Directrice,	Ichec	Entreprises
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Winnaar 
1ste prijs

tri-Vizor • goederentransport 
duurzaam coördineren 

Volgens de statistieken van de Europese 
Unie zijn de transport- en logistieke 
activiteiten verantwoordelijk voor bijna 

¼ van de broeikasgasuitstoot die verband 
houden met menselijke activiteiten. Als we 
weten dat 1 voertuig op 4 leeg rondrijdt en dat 
de bevrachting van de andere 3 voertuigen 
amper 60 % bedraagt, begrijpen we al snel dat 
er ruimte is voor optimalisering. Dankzij ‘smart 
bundling’ stelt Tri-Vizor voor om een horizontaal 
samenwerkingsmodel te coördineren dat de 
mogelijkheid biedt om te de kosten sterk te 
drukken en tegelijkertijd de CO2-uitstoot met 
betrekking tot het goederentransport aanzienlijk 
te verlagen. Niet eender welke vorm van 
optimalisering dus.

Transporteurs maken traditioneel gebruik van 
de reactieve ‘groepagetechniek’ om leveringen 
te combineren, onder andere door eenzelfde 
voertuig te gebruiken. ‘Smart bundling’ is 
gebaseerd op carpooling, een methode waarmee 
automobilisten vertrouwd zijn. Smart Bundling 
is vergelijkbaar met carpooling, maar is ook 
complexer en proactiever, en als dusdanig niet zo 
gemakkelijk te implementeren daar de leveringen 
eerst gesynchroniseerd moeten worden voordat 

consolidatie kan gebeuren. Er zijn veel hinderpalen: 
technische, wettelijke, reglementaire of 
economische en, last but not least, psychologische. 
‘Smart bundling’ werkt inderdaad niet zonder 
dat er eerst onderling vertrouwen ontstaat en 
zonder engagement van alle betrokken partijen. 
Vandaar de nood aan een neutrale coördinator, 
onder meer om de werkingsprincipes en de 
samenwerkingsregels vast te leggen maar ook, en 
vooral, om de kosten en baten eerlijk te verdelen 
onder de verschillende opdrachtgevers. 

Daar houdt de rol van Tri-Vizor niet op. Om de 
samenwerking operationeel te maken, gebruikt 
deze spin-off van de Universiteit van Antwerpen 
haar software die luistert naar de naam Cross 
Supply Chain Cockpit® om de stromen van 
verschillende afzenders in real-time met elkaar 
te combineren en een maximale bevrachting van 
de voertuigen te bereiken. De software berekent 
ook de verdeling van de kosten en baten onder de 
verschillende afzenders.

Sinds april 2011 wordt ‘smart bundling’ met succes 
gebruikt door de farmabedrijven UCB en Baxter op 
8 bestemmingen in Oost-Europa.

Volgens de jury van de BBAE heeft Tri-Vizor een 
uiterst innovatief en origineel model ontwikkeld 
dat – indien het zich verder ontwikkelt zoals de 
bedenkers voor ogen hebben – de CO2-uitstoot 
met betrekking tot het goederentransport, de 
aanverwante kosten en de dichtheid van het 
wegenverkeer aanzienlijk zou kunnen beperken.

CONTACTpERSOON: SVEN VERSTREpEN, 
SVEN.VERSTREpEN@TRIVIZOR.COM, WWW.TRIVIZOR.COM 
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Gagnant 
2éme prix

umicore • fermer le cycle de vie des 
batteries rechargeables

Le marché des batteries rechargeables est 
en pleine éclosion : environ 2.000 tonnes 
de batteries sont collectées à l’heure 

actuelle mais le développement des véhicules 
à propulsion électrique (pure et hybride) va 
probablement faire exploser ce chiffre, qui 
pourrait atteindre plus de 50.000 tonnes 
par an à l’horizon 2020. Pas étonnant quand 
on sait que le moteur d’un véhicule du type 
Tesla Roadster contient l’équivalent de 6.800 
batteries d’ordinateur portable ! Si le recours 
à l’énergie électrique est la promesse d’une 
mobilité verte, il pose cependant le problème 
de l’approvisionnement en métaux rares et 
du recyclage des batteries en fi n de vie. Deux 
piliers sur lesquels Umicore a résolument choisi 
d’asseoir son modèle d’entreprise. 

C’est dans son centre de Recherche et 
Développement basé à Olen qu’Umicore a mis 
au point un processus de recyclage à très haute 
température des batteries rechargeables au NiMH 
(nickel-hydrure métallique) et Li-ion (Lithium-ion). 
Ce processus présente différents avantages par 
rapport aux technologies existantes : il recycle la 
plupart des matières premières critiques utilisées 
dans la fabrication des batteries. C’est d’ailleurs le 
seul processus au monde qui permet de récupérer 
des « terres rares », des minerais présents de 
manière abondante mais inégale à la surface de 
la Terre. Umicore applique donc parfaitement 
sa philosophie « closing the loop » ! Deuxième 

avantage : l’empreinte environnementale du 
processus est très faible, tant sur le plan énergétique 
que des émissions de CO2 et de la production de 
déchets. Enfi n, puisque le démantèlement des 
composants des batteries des voitures électriques se 
fait localement, il crée de l’emploi local et réduit les 
coûts de transport. Seuls les composants diffi ciles à 
recycler sont envoyés vers l’unité de traitement. 

Le recyclage à très haute température développé 
par Umicore a maintenant dépassé le stade de 
la recherche : depuis septembre 2011, une unité 
installée à Hoboken permettra de recycler 7.000 
tonnes de batteries par an. Cette unité couvre les 
besoins du marché à très court terme (alimenté 
essentiellement par des rebus de production, des 
retours de produits et des véhicules accidentés) et 
devrait, dans le futur, donner naissance à des sœurs 
jumelles dans les régions du monde où la taille 
critique du marché est atteinte et l’analyse du cycle 
de vie (ACV) est favorable. 

Au-delà de son caractère innovant, le Jury des 
BBAE souligne la proactivité de la démarche 
d’Umicore. Le marché n’est pas encore à maturité 
mais la taille du problème est gigantesque : l’Union 
Européenne vise un taux de recyclage de 45% des 
batteries rechargeables portables à l’horizon 2016, 
alors qu’il n’est que de 6% à l’heure actuelle pour 
les batteries rechargeable ; et la part de marché des 
véhicules électriques est estimée à 10% en 2020. Le 
processus développé par Umicore est indispensable 
à la viabilité des véhicules électriques. En fermant 
le cycle de vie des batteries rechargeables, Umicore 
rend la mobilité électrique réellement verte.

CONTACT : jAN TyTgAT, jAN.TyTgAT@EU.UMICORE.COM, 
WWW.BATTERyRECyCLINg.UMICORE.COM 
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siemens • Volt-air, quand énergie 
renouvelable et mobilité durable se 
rencontrent
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environmentfor 

the

BusinessBelgian 
awards

Gagnant 
3éme prix

Dans un monde où les sources d’énergies 
fossiles sont de plus en plus rares, le 
renouvelable gagne en importance. 

L’intégration de sources d’énergie renouvelables 
dans les systèmes de transport et de distribution 
électriques  requiert cependant un changement 
fondamental du modèle production-
consommation. Siemens travaille à l’élaboration 
de solutions qui apportent de l’intelligence à 
la grille de distribution pour créer une « smart 
grid ». La plateforme Volt-Air développée à 
Huizingen démontre avec succès qu’il est 
possible de stabiliser la grille et de stocker 
l’énergie renouvelable excédentaire, tout en 
proposant une solution de mobilité durable.

Exemple de mainstreaming s’il en est, le groupe 
Siemens s’est structuré autour de quatre tendances 
sociétales et économiques fondamentales : 
l’urbanisation, le changement démographique, le 
changement climatique et la globalisation. Plus 
d’un tiers de ses revenus provient de produits et de 
solutions « verts ». Siemens investit massivement 
dans le développement de « smart grids » 
permettant d’intégrer des sources d’énergies 
renouvelables sans déstabiliser le réseau de 
transport et de distribution électrique.  Dans le 
modèle traditionnel, c’est la production qui s’adapte 
à la consommation. Ici, c’est exactement l’inverse : 
la demande d’énergie doit être capable d’absorber 
les variations du fl ux de production.

C’est à Huizingen que Siemens teste sa plateforme 
Volt-Air, une micro-grille alimentée par 10 000 m² 
de panneaux photovoltaïques produisant à la fois 
de l’énergie électrique et de la chaleur. Une dizaine 
de véhicules électriques connectés au système sont 

non seulement utilisés par les employés de Siemens 
pour effectuer des déplacements « durables », 
mais permettent également de stocker l’énergie 
excédentaire dans leurs batteries. Lorsque la 
demande croît sur le réseau, l’énergie stockée 
est réinjectée et le fl ux est stabilisé. Siemens sera 
ainsi en mesure de proposer à ses clients une offre 
complète (bornes de chargement, composants 
électriques et systèmes d’information et de 
communication) qui combine énergie renouvelable 
et mobilité durable. Volt-Air démontre donc qu’il est 
possible de modifi er la chaîne de valeurs et de créer 
un modèle de consommation électrique stable et 
durable au service d’une mobilité verte.

Une solution qui a fait forte impression auprès du 
jury, qui a apprécié son caractère visionnaire.

CONTACT : ThOMAS ZEEBERgh, 
ThOMAS.ZEEBERgh@SIEMENS.COM, WWW.SIEMENS.COM 

07



recticel insulation, Borgh, Deceuninck, 
eternit, VMZinc, Wienerberger • isofi nish®, een 
eenvoudige en effi ciënte oplossing voor duurzame 
gevelisolatie en -afwerking 

2011
environmentfor 

the

BusinessBelgian 
awards

Winnaar 
3e prijs

In België zijn miljoenen m² gevel onvoldoende 
geïsoleerd. Het energieverlies is aanzienlijk. 
Betere isolatie betekent energiebesparing 

en dus lagere CO2-uitstoot van het residentiële, 
commerciële en industriële vastgoedpark. 
Isofi nish®� is een prachtvoorbeeld van een 
geslaagde samenwerking tussen verschillende 
actoren in de bouwsector. Dit is niet zomaar een 
product, maar eerder een echte totaaloplossing 
met een verbazingwekkend commercieel 
potentieel: hiermee zou jaarlijks immers 
12 miljoen m² gevel uitgerust kunnen worden.

De cijfers spreken voor zich: in Europa verbruiken 
de gebouwen 40 % van de fossiele brandstoffen. 
De muren van deze gebouwen laten 25 % van 
de gebruikte energie ontsnappen, maar dit cijfer 
kan zelfs toenemen tot 80 % bijvoorbeeld in 
appartementsgebouwen. De isolatiesystemen die 
traditioneel gebruikt worden in de bouwsector, 
vertonen vaak thermische onderbrekingen – 
plaatsen waar de geometrieverandering van de 
isolatielaag of de gebruikte materialen resulteert 
in een groot warmteverlies. Het is doorgaans 
aan de verbinding van twee wanden dat dit 
fenomeen vastgesteld wordt. Een ononderbroken 
isolatieschild realiseren, is dan ook geen sinecure.

Zes belangrijke actoren uit de bouwsector hebben 
hun krachten en hun knowhow gebundeld en 
een totaaloplossing ontwikkeld om buitenmuren 
ononderbroken te isoleren. 

De doorlopende isolatielaag van Recticel Insulation 
(Powerwall) wordt op de muur geplaatst en 
bekleed met een houten structuur die heel precies 
aangepast kan worden aan de gevel dankzij het 
bevestigingssysteem met regelschroeven van 

Borgh. De eigenaar van het gebouw kan dan in alle 
vrijheid de bekleding van zijn keuze laten plaatsen 
(Deceuninck, Eternit, VMZINC of Wienerberger). 
De isolatieplaten bestaan uit een lichtgewafelde 
zuivere aluminumfolie van circa 50µ met raster 
maataanduiding. Doordat de plaat en de bekleding 
volledig waterbestendig zijn, is plaatsing van 
de isolatie mogelijk vanaf het maaiveldniveau 
zonder aanvullende waterdichte folie. De 
gerealiseerde energiebesparing en de verlaging van 
de CO

2-uitstoot zijn de grootste troeven van het 
Isofi nish®� concept, maar de oplossing biedt ook de 
mogelijkheid om ongeveer 30 % te winnen op de 
plaatsingstijd. Bovendien hebben de partners een 
opleidingsprogramma ontwikkeld dat intussen al 
door meer dan 800 professionals uit de bouwsector 
werd gevolgd. 

Een mooi voorbeeld van 3P-aanpak (people, planet 
and profi t) en van een technische totaaloplossing 
die de mogelijkheid biedt om een belangrijk 
probleem in de Belgische bouwsector op te lossen, 
dixit de jury van de BBAE.

INFO@ISOFINISh.BE, WWW.ISOFINISh.BE 
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SPECIAL 
MENTION

En mars dernier, la chocolaterie Belvas se 
voyait décerner la certifi cation EMAS, 

le système européen de management 
environnemental et d’audit qui vise à 
l’amélioration des résultats environnementaux 
des organisations. Belvas est désormais la « 
première chocolaterie écologique d’Europe 
du Nord ». Une reconnaissance bien méritée 
pour une entreprise qui n’a de cesse d’intégrer 
les principes du développement durable dans 
l’ensemble de sa chaîne de production… et 
même au-delà. 

Producteur de pralines et truffes biologique  et 
équitables, Belvas a développé, en partenariat avec 
deux fournisseurs, TLD (conditionnement d’air) et 
Saint Roch (gestion de la chaleur), un programme 
de récupération d’énergie original. Les calories 
dégagées par le système de conditionnement d’air 
sont récupérées pour chauffer l’eau utilisée dans la 
production et la fonte du chocolat. Environ un tiers 
de la consommation énergétique de l’entreprise est 
en effet consacrée à ce processus de fonte ainsi qu’à 
la régulation thermique des bâtiments. Un système 
astucieux de compartimentage du bâtiment allié 
au programme de récupération de chaleur et à 
un ensemble de panneaux solaires permet de 
réduire la facture énergétique de près de 60% et les 
émissions de CO2 liées à la production électrique et 
au processus de chauffage d’environ 40%.

Et l’engagement sociétal de Belvas ne s’arrête pas 
là : l’entreprise partage son expérience avec la 
communauté en organisant notamment des visites 
à but pédagogique. Ce qui démontre la cohérence 
des actions de Belvas en faveur du développement 
durable. Ceci n’a pas échappé au jury des BBAE : 
l’exemple de Belvas démontre que la cogénération 
n’est pas l’apanage des grandes industries, elle est 
également accessible aux structures de plus petite 
taille.

CONTACT : ThIERRy NOESEN, 
ThIERRy.NOESEN@BELVAS.BE, WWW.BELVAS.BE 

Belvas • Quand le chocolat équitable 
est aussi durable
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Als Europese pionier op het vlak van de 
ontwikkeling van voedingswaren en dranken 

op basis van soja gelooft Alpro in één enkel 
credo: ‘making green stuff normal, rather than 
making normal stuff green’. Ver weg dus van de 
greenwashing die nog te vaak aanwezig is in de 
consumentensector. 

Meer dan ¾ van de landbouwgrond op onze 
planeet wordt gebruikt om vee te kweken dat 
bestemd is voor de menselijke consumptie van 
vlees en zuivelproducten. Tussen 2000 en 2050 zou 
de consumptie van de producten van de veeteelt, 
en vooral van vlees, verdubbelen als gevolg van 
de groei van de wereldbevolking en de stijging 
van het gemiddelde inkomen. Soja is een product 
van plantaardige oorsprong dat de mogelijkheid 
biedt om het vee te ‘kortsluiten’ en zo de druk op 
de hulpbronnen van onze planeet, de aarde, het 
water en de energie, aanzienlijk te verminderen. 
De productie van één liter sojadrank vereist 
bijvoorbeeld drie keer minder landbouwgrond dan 
de productie van het equivalent in melk. En de 
vergelijking is nog indrukwekkender voor vlees: 

hier is sprake van een factor 45! Door de milieu-
impact van onze voedingsgewoonten concreet te 
becijferen heeft Alpro een grote indruk gemaakt op 
de jury.

Alpro biedt een voedingsgamma aan dat volledig 
geproduceerd wordt op basis van plantaardige 
proteïnen en kiest dus resoluut voor de weg van 
de duurzame voeding. Een weg die blijk geeft van 
respect voor onze planeet en tegelijkertijd gunstig is 
voor ons voedingsevenwicht. De authenticiteit van 
Alpro is een duurzaamheidgarantie voor ons bord! 

CONTACTpERSOON: kOEN BOUCkAERT, 
kOEN.BOUCkAERT@ALpRO.COM, WWW.ALpRO.COM

Axia® is een stoel met een verhaal. Een oneindig 
verhaal, zo blijkt, want op het einde van de 

levensduur start voor elke gebruikte stoel een 
nieuw verhaal. De ontwikkeling van AXIA is 
gebaseerd op 2 belangrijke pijlers: biomechanische 
kennis enerzijds, en anderzijds een design for 
disassembly opgebouwd volgens de « cradle-
to-cradle » fi losofi e. Afgedankte Axia® stoelen 
worden gratis bij de klanten opgehaald door BMA 

BMa ergonomics • aXia®, duurzame innovatie ten 
dienste van de ergonomie

alpro • De ecologische voetafdruk 
van ons bord verkleinen

GENOMINEERDEN
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Ergonomics. Daarna gaan de oude stoelen terug 
naar de fabriek waar de verschillende onderdelen 
van elkaar gescheiden worden voor recyclage. 
Oude Axia®’s worden voor 98% gerecycleerd. 
Een nieuwe Axia® bestaat uit ten minste 67% 
recyclagemateriaal wat resulteert in 50% minder 
CO2-uitstoot.

Door het blijvend verenigen van de pijlers 
ergonomie en duurzaamheid gaat BMA Ergonomics 
steeds verder met het ontwikkelen van producten 
en diensten. Zo is ook de product-diensten 
combinatie huur van een Axia® ontstaan. Door het 
ontwikkelen van een stoel met sensoren, kan een 
gebruiker zelfs onmiddellijke feedback krijgen over 
het al dan niet correct gebruik van de stoel, wat 
dan weer de levensduur van het product ten goede 
komt.

De bedrijfsfi losofi e van BMA Ergonomics is dan ook 
van bij de oorsprong doordrongen van de tripartite 
People, Planet en Profi t. Maar dit is nog maar het 

begin. BMA Ergonomics blijft continu inspanningen 
leveren. Zowel om het volume recycleerbare 
materialen te verhogen, als om het transport te 
optimaliseren en het gebruik van verpakkingen en 
schuimvullingen te verminderen. Op termijn stelt 
BMA zich tot doel enkel gerecycleerde materialen te 
gebruiken voor de productie van nieuwe stoelen. 

Het concept dat werd bedacht en uitgewerkt door 
BMA Ergonomics gaat veel verder dan de eigen 
bedrijfsmuren. Het sluiten van de kringloop is een 
geslaagd project dankzij een goede samenwerking 
tussen leveranciers, producenten en klanten. Dit 
maakt duurzaam inkopen mogelijk.

CONTACT: hANNELORE SChOTSAERT, 
h.SChOTSAERT@BMA-ERgONOMICS.BE, 
WWW.BMA-ERgONOMICS.BE

“Making Buildings Smart”, c’est sous cette 
bannière que Derbigum propose des 

solutions innovantes et durables pour les toitures 
et les bâtiments. Durabilité et innovation ne sont 
pas de vains mots chez Derbigum : le groupe, qui 
a installé une véritable culture de l’innovation, 
s’efforce sans relâche d’allonger la durée de vie 
de ses produits et, lorsqu’ils arrivent en fi n de vie, 
de les recycler dans la production de nouvelles 
membranes. 

Aujourd’hui, le groupe actif mondialement, a 
franchi une étape supplémentaire en proposant 

Derbigum • Derbipure, l’alternative 
100% écologique au roofi ng bitumeux

NOMINES
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une alternative écologique aux traditionnelles 
membranes bitumineuses. Dans le Derbipure, 
le bitume est entièrement remplacé par des 
matières d’origine végétales. Il s’agit de déchets 
destinés à être brûlés ; Derbigum n’entre donc 
pas en compétition avec la chaîne alimentaire. La 
membrane offre les mêmes conditions d’étanchéité 
(eau et chaleur) qu’un revêtement bitumineux, 
tout en hautement écologique, alors que le bitume, 
dérivé du pétrole, ne l’est pas. Derbipure est donc 

un élément indispensable d’un habitat qui se veut 
de plus en plus respectueux de l’environnement, 
voire passif.

CONTACT: ELS TRIO, 
ETR@DERBIgUM.COM, WWW.DERBIgUM.COM

Met een wereldwijd geïnstalleerd vermogen van 
200 GW in 2011 is windenergie uitgegroeid 

tot een belangrijke producent van hernieuwbare 
elektrische energie. Windenergie streeft ernaar 
tegen 2020 14 tot 18 % van de elektriciteit te 
leveren die verbruikt zal worden in Europa*. De 
toename van het aantal windmolenparken en van 
de omvang van de parken heeft haar gevolgen: om 
elk risico van instabiliteit en zelfs van onderbreking 
op het elektriciteitsnet te voorkomen, verplichten 
de transmissiesysteemoperatoren de exploitanten 
van windmolenparken tot het naleven van bepaalde 
voorwaarden om zich aan te sluiten op het net.

De tijdelijke vereniging BOSS (Belgian 
Offshore Substation Solution), waarvan 
Fabricom de aanvoerder is, heeft een nieuwe 
aansluitingstechniek ontwikkeld. Dit systeem is 
bijzonder omdat de gevoelige onderdelen niet 
op zee maar wel op de vaste grond geïnstalleerd 
zijn, wat de onderhoudswerken aanzienlijk 
vergemakkelijkt. Het hoogspanningssubstation 
Booster dat gebouwd werd in Zeebrugge 

verbindt het windmolenpark Belwind (33 kV) 
met het transmissienet (150 kV) dat wordt 
beheerd door Elia. Het substation voldoet aan 
de aansluitingsvoorwaarden die Elia oplegt 
(levering van reactief vermogen, beperking van de 
spanningsschommelingen en instandhouding van 
de voeding in geval van een spanningsincident op 
het net).

fabricom • Booster, een gigantische stap voor 
de hernieuwbare energiebronnen

 * Bron: Observ'ER, L'observatoire des énergies renouvelables

NOMINES
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LANXESS, oorspronkelijk een Canadees bedrijf, 
produceert onder meer synthetisch butyl rubber. 

Bij de polymerisatie van synthetisch rubber komen 
aanzienlijke hoeveelheden vluchtige organische 
stoffen vrij. LANXESS Rubber is de op twee na 
grootste industriële uitstoter van dergelijke 
stoffen in België. Gezien deze bevinding heeft het 
bedrijf – dat duurzame ontwikkeling resoluut als 
een centrale bekommernis beschouwt – de koe 
bij de hoorns gevat. Om de uitstoot van vluchtige 
stoffen te verminderen, heeft LANXESS een 
microbiologisch biofi lterstation geïnstalleerd 
dat een aanvulling vormt op de beperkings- en 
recyclagetechnieken die al geïntegreerd zijn in het 
productieproces.

Het zijn bacteriën die werken en de schadelijke 
uitstoot met bijna 90 % verminderen, en zo de 
luchtkwaliteit verbeteren zonder de energiebalans 
van het proces te verslechteren of broeikasgassen 
te produceren. Het gaat dus om een volkomen 
duurzame oplossing, zeker in vergelijking met de 
thermische oxidatie die traditioneel wordt gebruikt 
om vluchtige stoffen te beperken. Microbiologisch 

biofi lteren is geen nieuw proces, maar er was een 
fl inke dosis innovatie en duurzaam engagement 
vereist om een oplossing ‘op maat’ te ontwikkelen 
en toe te passen in een omgeving zoals die van 
LANXESS.

CONTACTpERSOON: REgINE kEyMEULEN, REgINE.
kEyMEULEN@LANXESS.COM, WWW.LANXESS.COM 
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Met een jaarlijkse productie van 1,2 TWh zal het 
windmolenpark Belwind de mogelijkheid bieden 
om de elektriciteitsbehoeften van ongeveer 
330.000 gezinnen te dekken en de uitstoot van 
540.000 ton CO2 per jaar te voorkomen. Er staat 
Booster een mooie toekomst te wachten: op termijn 
zou 2.500 tot 3.000 MW windenergievermogen 
geïnstalleerd worden ter hoogte van de Belgische 
kust. Dankzij de oplossing die Fabricom 
ontwikkelde kan dit vermogen geïnjecteerd 
worden in het net zonder de stabiliteit hiervan te 
verstoren. Dat dit resultaat verkregen wordt dankzij 

een pragmatische, economische en ecologische 
oplossing, is volgens de jury opmerkelijk. Een echte 
‘booster’ voor de windenergie in België!

CONTACTpERSOON: pETER SChEIRS, 
pETER.SChEIRS@FABRICOM-gDFSUEZ.COM, 
WWW.FABRICOM-gDFSUEZ.COM

LanXess • als rubber zuivere lucht ademt

GENOMINEERDEN
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présent sur le marché de la construction depuis 
1965, Reynaers Aluminium entend contribuer 

positivement à l’objectif global de réduction de la 
consommation énergétique et des émissions de CO2 
des bâtiments. Pour ce faire, Reynaers agit à deux 
niveaux : d’une part, en développant des châssis 
(portes et fenêtres) en aluminium à haut pouvoir 
isolant et d’autre part, en collaborant étroitement 
avec ses fournisseurs afi n d’optimiser le taux de 
recyclage de ses produits.

Le dernier né dans la gamme Reynaers s’appelle 
CS 104. C’est le premier châssis en aluminium 
ayant un coeffi cient d’isolation de 0.88w/m²K. 
Concrètement, pour un bâtiment ayant 50m² de 

surface en verre, CS 104 permet d’économiser 
environ 2000 kWh par an. Le produit intègre une 
mousse isolante à mémoire de forme développée 
par Recticel. La mousse est pré-fi xée dans les 
chambres d’isolation, ce qui rend inutile toute 
manipulation logistique en aval, facilite le travail 
d’assemblage et garantit l’intégrité du produit au 
client fi nal. Les joints d’étanchéité de haute qualité 
en élastomère (EPDM) assurent une étanchéité 
parfaite (vent et eau). Le système permet donc 
une parfaite isolation tout en garantissant une 
protection étanche contre l’eau et le vent. Il peut 
être utilisé pour de très grandes surfaces de verre, 
comme c’est généralement le cas dans l’habitat 
passif.

Preuve de ses qualités exceptionnelles : CS 104 a été 
retenu par l’Université de Gand pour la construction 
du E-cube qui a participé au Décathlon solaire 
organisé par le Département Américain de l’Energie 
à Washington en septembre 2011.

CONTACT : ELS FONTEyNE, 
ELS.FONTEyNE@REyNAERS.COM, WWW.REyNAERS.COM 

reynaers aluminium • cs 104 : réduire la 
consommation énergétique des bâtiments
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Eerste vaststelling: zich engageren op het vlak van 
duurzame ontwikkeling, dat betekent ook actie 

ondernemen naar de klanten, de eindgebruikers 
en de jonge generaties toe. Een benadering die 
beperkt blijft tot de verkoop van producten en 
diensten volstaat niet langer in een sector die 
constant technologische evoluties ondergaat en 
waarin het reglementaire kader steeds complexer 
wordt. Om een maximaal economisch en ecologisch 
rendement te behalen, volstaat het bovendien 
niet om een nieuwe technologie te installeren 
– hoe performant die ook is. Men moet ook 
rekening houden met de bestaande installaties 
en de beperkingen ervan optimaliseren. Tweede 
vaststelling: woningen zijn verantwoordelijk voor 
bijna 1/3 van de CO2-uitstoot in België.

Als men Belgische leider is voor de verkoop van 
sanitaire en verwarmingsinstallaties, en tevens ook 
een Europese speler, laten deze vaststellingen u niet 
onverschillig. Van Marcke heeft dus een magazijn in 
de Brusselse rand duurzaam verbouwd om er een 
informatie-, opleidings- en verkoopcentrum van 
te maken dat uniek is in zijn genre. Big Blue richt 
zich zowel tot particulieren als tot professionals 
(installateurs, architecten en studiebureaus). Ze 
kunnen er op een originele manier ontdekken 
hoe de oplossingen die Van Marcke voorstelt 
de mogelijkheid bieden om het water- en 
energieverbruik te verminderen.

Het concept is in meerdere opzichten uniek: 
het gaat er in de eerste plaats om een publiek te 
overtuigen dat soms sceptisch is of verloren is in 

de doolhof van technieken en reglementeringen. 
Big Blue is ook een permanent opleidingscentrum 
voor alle doelgroepen (installateurs, architecten, 
scholen, studiebureaus, particulieren, ...) 
waar jaarlijks maar liefst 48.000 lesuren 
worden gegeven. Tot slot is het ook een 
tentoonstellingsruimte waar de bezoeker op een 
zeer concrete en soms zelfs ludieke manier tal van 
dingen kan ontdekken en uitproberen.

Van Marcke heeft het duidelijk begrepen: groene 
innovatie vereist een fl inke dosis kennis en dus 
pedagogie. 

CONTACTpERSOON: FEBE LEMAITRE, 
FLEMAITRE@VANMARCkE.BE, WWW.VANMARCkE.BE 
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Van Marcke • Big Blue – een uniek informatie- 
en opleidingsconcept
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