19/05/21

MVO-RAPPORT 2019-20.

FOCUSGEBIED

CIRCULARITEIT EN AFVALBEHEER

Circulariteit en het reduceren van de afvalberg zijn belangrijke
hefbomen naar duurzaam ondernemen. Binnen onze
milieuactiviteiten is circulariteit al jaren een belangrijk
uitgangspunt, maar ook voor onze andere activiteiten trekken
we de kaart om natuurlijke hulpbronnen efficiënter in te zetten.
Voor ons afvalbeleid focussen we op het vermijden van afval,
hergebruik, terugwinnen van grondstoffen en recyclage.
De keuze van materialen wordt als gevolg van lokale regelgeving en klanteneisen soms
beperkt. Toch gaan we samen met onze opdrachtgevers voortdurend op zoek naar
innovatieve oplossingen en duurzame alternatieven.
Het inzamelen en verwerken van afval is belastend voor het klimaat en onze omgeving.
We zetten actief in op een reductie, selectieve inzameling en optimale verwerking van
eigen afval. We engageren ons ook om afval op en rond onze werven te verminderen
en selectief op te halen.
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Als bedrijf schuiven we circulariteit als prioritair inno
vatietopic naar voor.
De QHSSE-dienst volgt het afvalbeleid op en ziet toe op
de naleving van de vastgelegde procedures, volgens de
geldende richtlijnen. Dit gebeurt in nauw overleg met het
projectmanagement.

VOORUITGANG
CIRCULARITEIT
•

Bij Jan De Nul Group maken we komaf met (historische) verontreinigingen op
bouwsites of in havens. We saneren ter plaatse of graven de verontreinigde grond
af voor reiniging in een van onze valorisatiecentra. Dit gebeurt steeds met het oog
op hergebruik in alternatieve toepassingen.

•

We maken actief deel uit van de ‘Green Deal Circulair Bouwen’. Via dit engagement onderzoeken we hoe circulair bouwen in de toekomst tot de dagelijkse
realiteit kan behoren. Via pilootprojecten onderzoeken we valkuilen en opportuniteiten voor onze civiele projecten. Een van deze pilootprojecten is het hergebruik
van bemalingswater, waarbij een werkgroep technische, financiële en beleidsmatige oplossingen uitwerkt.

•

Circulair aankopen stimuleert de groei van de markt die circulaire producten en
diensten aanbiedt. Onze aankopers werken hier actief aan mee.

AFVALBEHEER
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innovatieprojecten rond
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•

Om onze afvalstromen beter te kunnen beheren en verzekerd te zijn van een
duurzame verwerking hebben we binnen de civiele afdeling een raamcontract
afgesloten. We monitoren de afvalstromen en nemen actief initiatieven op de
werven om het afvalbeheer nog beter onder controle te krijgen.

•

Al onze schepen voldoen aan de voorschriften van de MARPOL-conventie om de
vervuiling van de zeeën tegen te gaan en beschikken over hun eigen afvalbeheerplan.

•

Het afvalbeheer op de internationale sites is in een transparante procedure
gegoten. We creëren bewustzijn rond de negatieve effecten van plastic afval, organiseren strandopruimacties en bannen single-use plastics aan boord en op kantoor.

•

We ontwierpen en bouwden de compacte machine Nul-O-Plastic om de histo
rische vervuiling van miljoenen plastic korrels in het natuurgebied ‘Galgeschoor’
in de Haven van Antwerpen aan te pakken.
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