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FOCUSGEBIED

ENERGIE, EMISSIES EN KLIMAAT

Jan De Nul Group verkleint voortdurend zijn ecologische
voetafdruk via een doorgedreven energiemanagementsysteem
met de focus op efficiënter energieverbruik en lagere uitstoot
van fijnstof, stikstofoxides en anderen polluenten. We nemen
daarbij onze verantwoordelijkheid en focussen momenteel
op drie verschillende onderwerpen: reductie van onze
CO2-voetafdruk, productie van hernieuwbare energie en de
nabehandeling van onze emissies, met onder andere
onze ULEv-schepen.

ORGANISATIE

MVO-RAPPORT

Binnen Jan De Nul Group lag focus de afgelopen jaren
sterk op het uitbouwen van het MVO-focusgebied ‘Energie,
emissies en klimaat’. De verschillende departementen
zetten de strategie uit en bepalen welke concrete
initiatieven we zullen nemen en wat onze doelstellingen
zijn. De werkgroepen onderzoeken mogelijke acties om
die doelstellingen te kunnen realiseren.

VOORUITGANG
•

Alle baggeractiviteiten, civiele en milieuwerken van Jan De Nul Group in de
Benelux zijn gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder, een instrument om
CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren. In 2020 behaalden we voor deze
activiteiten het hoogste niveau 5.

•

Voor 2020 stelden we zeven reductiedoelstellingen op mét bijhorende maatregelen. Ze werden binnen het bedrijf in een brede informatiecampagne
uitgelegd. Kom alles te weten over onze doelstellingen voor 2020 in onze
voortgangsrapportage.

•

Sinds november 2020 is onze carbon footprint voor de volledige Jan De Nul Group
geverifieerd volgens ISO 14064.

•

We zetten verder in op de uitrol van ULEv-schepen. Het systeem is dé standaard
voor JDN-nieuwbouwschepen met het oog op lage emissies.

•

Werkgroepen en onderzoeksprojecten, zowel intern als extern, beklemtonen
onze toekomstgerichte aanpak. Onze specialisten gaan op zoek naar innovatieve
oplossingen voor klimaatproblemen, zoals het onderzoek naar het gebruik van
waterstof, de uitwerking van Nature-Based Solutions in functie van klimaatadaptatie of de aanplanting van mangroves voor CO2-captatie.

REDUCTIEDOELSTELLINGEN 2020 (BAGGER BENELUX, ENVISAN, CIVIEL - SCOPE 1, 2 EN 3)
15%
Minimaal 15% reductie op
emissies van schepen tijdens
projectrealisatie in de
Benelux in 2020

+ Gebruik biobrandstof
+ Optimalisatie planning
werken
+ Optimale verdeling
generatoren
+
boord van schepen
verhogen

MAATREGELEN

MAATREGELEN
+ Inzetten op elektrificatie
+ Gebruik van de fiets
promoten
+ Bewustzijn verhogen

10%
10% reductie
brandstofverbruik
bedrijfswagens in 2025 ten
opzichte van 2018

1,90%
1,90% reductie verbruik
aardgas en huisbrandolie in
2020 ten opzichte van 2018

MAATREGELEN
+ Elektriciteitsbesparende
acties ontwikkelen om totaal
verbruikte elektriciteit te
doen dalen
+ Zonnepanelen en
windmolens plaatsen
+ Groene elektriciteit van
lokale oorsprong aankopen

98%

+ Energieaudits om
+ Leidingen en kleppen van
verwarmingsinstallaties
isoleren
+ Parameters verwarming,
ventillatie en airconditioning
afstellen

MAATREGELEN

Verhouding van minimaal
98% groene stroom ten
opzichte van alle verbruikte
stroom voor alle vaste sites
in 2020

75%
Verhouding van minimaal 75%
groene stroom ten opzichte
van alle verbruikte stroom
voor de civiele en
milieuprojecten in 2022

+ Elektriciteitsbesparende
acties ontwikkelen
+ Mogelijkheden voor
opwekken groene energie
evalueren
+ Monitoring en uitbreiding van
contracten voor groene
stroom van lokale oorsprong
+

MAATREGELEN

MAATREGELEN
+ Verhogen van het bewustzijn
+ Promoten gebruik van de fiets
en fietsleaseprogramma
+ Aanbod hybride en elektrische
wagens in een leasingprogramma voor werknemers

13%
Reductie van CO2-uitstoot
door pendelverkeer met als
doel tegen 2022 een
reductie van 13% ten
opzichte van 2018

50%
Tegen eind 2022 bij minimum
50% van alle projecten met
een JDN-ontwerp, reducties
realiseren door design,
materiaalkeuze en/of
integratie van energie uit
hernieuwbare bronnen

+ Verminderen van het
materiaalverbruik (beton,
staal en grondafvoer) door
slim ontwerpen
+ Gebruik van low carbon
materialen
+ Integreren van hernieuwbare energie met het oog op
de gebruiksfase

MAATREGELEN

CO2-VOETAFDRUK 2019 (JAN DE NUL GROUP - SCOPE 1)

945.096 TON CO2 e
CO2-VOETAFDRUK 2020 (JAN DE NUL GROUP - SCOPE 1)

Vanaf tweede helft 2021 beschikbaar op www.jandenul.com.
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