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CFE Contracting zet ambities naar duurzame
ontwikkeling kracht bij in de
Belgian Alliance for Climate Action
CFE Contracting, filiaal van de groep CFE dat zich richt op bouwactiviteiten, multitechnieken en rail &
utilities, is een van de 53 Belgische organisaties die sinds vandaag deel uitmaken van een unieke klimaatalliantie. De Belgian Alliance for Climate Action moedigt organisaties in ons land aan om ambitieuze klimaatdoelstellingen te formuleren en te realiseren. CFE Contracting wil met dit engagement zijn
duurzaamheidsambities kracht bijzetten.
De Belgian Alliance for Climate Action is een initiatief van The Shift en WWF-België. Het biedt een antwoord
op de vraag van het World Economic Forum teneinde het klimaat centraal te stellen bij het herstel van de coronacrisis. Deelnemende bedrijven, zoals CFE Contracting, verbinden zich ertoe hun activiteiten af te stemmen
op de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs.
“Deze verbintenis toont dat ons credo ‘Together shaping tomorrow’s world’ geen ijdele belofte is”, zegt
Raymund Trost, CEO CFE Contracting. “Onze groep wil een motor van verandering zijn en de onvermijdelijke
evolutie van duurzaam bouwen concreet maken. De bouw- en de vastgoedsector vertegenwoordigen bijna
40% van de uitstoot en het afval op wereldschaal. We zoeken constant naar mogelijkheden en oplossingen
om onze milieu-impact te verminderen, in het bijzonder wat betreft het streven naar een circulaire economie
en het logistieke vervoer naar de bouwwerven.”
Pionieren met duurzame materialen
In het evaluatierapport van het Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) werd duidelijk dat de
bouw- en de vastgoedsector in de volgende jaren het meest kan bijdragen aan de beperking van de broeikasgassen. CFE Contracting wil met een langetermijnvisie zijn verantwoordelijkheid opnemen. Raymund Trost
noemt enkele concrete realisaties in de bouw : “We boeken nu al goede resultaten in de circulaire economie
en de beperking van werfafval en verpakkingen. Ik denk daarbij aan de geslaagde proefprojecten van BPC op
het Jachthof in Etterbeek en Tivoli Green City in Brussel, en CLE bij de Aurea-toren in Luxemburg. Van Laere
experimenteerde met rationeel waterbeheer op de site van Tour & Taxis in Brussel en MBG op de Beurssite in
Brugge. Daarnaast leverde MBG recentelijk het project ‘Gare Maritime’ op ofwel een van de grootste houtbouw
projecten in Europa. Begin dit jaar lanceerde VMA met VEMAS (VMA Energy Solutions) een project dat een
volledig geïntegreerde oplossing biedt voor de energieprestatie van gebouwen. MOBIX bouwt samen met de
LUWA-partners het Waalse autosnelwegennet volledig in LED. Voortaan willen we in elk van onze projecten
een duurzaamheidsdoelstelling integreren.”

CFE Contracting wil bovendien een pionier zijn in de keuze van duurzame materialen in de bouw. “De 19de
eeuw was die van het staal. De 20ste die van het beton. De 21ste eeuw wordt ongetwijfeld die van intelligente
oplossingen zoals lichtere structuren met hout of hybride en herbruikbare materialen. Hout zal onze ecologische
voetafdruk verkleinen en reële mogelijkheden voor hergebruik aanbieden. Dat deden we onlangs met de
oprichting van Wood Shapers, een nieuwe entiteit gespecialiseerd in hout/hybrid-bouw voor grootschalige
projecten in samenwerking met BPI, de entiteit voor vastgoedontwikkeling van de groep CFE.”
Extra stimulans voor klimaatambities
De nieuwe klimaatalliantie wil een platform zijn voor Belgische organisaties die hun broeikasgasuitstoot willen
verminderen en Science Based Targets willen gebruiken om hun milieudoelstellingen te bereiken. “Een van
onze prioritaire doelstellingen voor 2020 is het definiëren van nauwkeurigere milieu-KPI’s. Die moeten ons in
staat stellen manieren te vinden om onze koolstofimpact verder af te bouwen. Door ons nu ook te verbinden
aan de Science Based Targets van de Belgian Alliance for Climate Action krijgt die intentie een extra stimulans.”
CFE Contracting is blij dat de Belgian Alliance for Climate Action vandaag het licht ziet. “Samen met de andere
Belgische organisaties gaan we de uitdaging aan en hopen we het verschil te kunnen maken. Dit engagement
maakt ons nog meer bewust van de rol die we kunnen spelen in de ontwikkeling van een duurzame samenleving.”

3X CFE en BACA
• Belgian Alliance for Climate Action (BACA) is een initiatief van The Shift en WWF en werd gelanceerd op
maandag 12 oktober - https://www.belgianallianceforclimateaction.org/
• 53 organisaties, waaronder CFE Contracting, verbinden zich ertoe om hun activiteiten af te stemmen op
de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs;
• CFE Contracting versterkt zo zijn langetermijnvisie op duurzaamheid. Het blijft inzetten op de vermindering
van zijn broeikasuitstoot en stimuleert het gebruik van duurzame materialen.

Over CFE Contracting
CFE Contracting is een van de drie polen van de Belgische industriële groep CFE en bevat alle activiteiten
omtrent bouw, multitechnieken en rail infra & utility networks in België, Luxemburg en Polen.
De specialisaties gaan van bouwen en/of het verbouwen van publieke, residentiële of industriële gebouwen,
tot elektrotechnische installaties, industriële productie- en procesautomatisering, HVAC en elektrificatiewerken
voor hoogspanningsnetten en aanleg van spoorwegnetwerken.
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Voor meer informatie, gelieve contact te nemen met:
Ann Vansumere
Communication Manager
tel. +32 2 661 13 97
mail : ann_vansumere@cfe.be
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