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Handtekening

Dit document beschrijft de actieve deelname van Van Laere NV aan sectorinitiatieven. De actieve
deelname geeft invulling aan eis 3.D.1 Participatie conform het handboek CO2-Prestatieladder.
Van Laere NV neemt actief deel aan volgend sectorinitiatief voor CO2-reductie:
Werkgroep Energiemonitoring van de Green Board van ADEB-VBA
Website: http://adeb-vba.be/nl/
Om een goed en degelijk energiebeheer te kunnen uitvoeren op onze werven is het Investeren in
goede meetsystemen onontbeerlijk. Energie en water hebben een kost tijdens bouwfase:
 Elektriciteit, diesel ( elektriciteit stroomgroep), water,…
 Sluimerverbruik elektriciteit, waterlekken,..
De huidige manier van meten, maandelijkse manuele opname van meterstanden, heeft analytisch
geen meerwaarde door onvoldoende gegevens. Met energiemonitoring is het mogelijk om:
 Het verbruik tijdens elke bouwfase op te volgen en de analyseren.
 Sluimerverbruik waar te nemen. (licht blijft branden, WC blijft lopen,..)
 Energiekosten beter te verdelen per kostenpost en/of onderaannemer
 (Automatische) rapporten te genereren
Binnen de Green Board van ADEB-VBA werd dan ook een werkgroep opgericht waar Van Laere NV
deel van uitmaakt. Actieve deelname is verzekerd voor Van Laere NV door Koen Bollaerts.
In eerste instantie werden de behoeften in kaart gebracht. Daarna werd een bevraging gedaan bij
mogelijke partners om dit te verwezenlijken. Bij twee bedrijven werd een eerste summiere test
gehouden die nog verder moeten opgevolgd worden. Ook werd er contact gelegd met een derde
partij waarmee Van Laere NV nu een testfase wenst op te zetten.
De resultaten worden periodiek besproken in de vergaderingen van de Green Board ADEB-VBA.
Tijdsbesteding/budget is een halve dag per vergadering, extra tijdsbesteding voor marktonderzoek
en het lidmaatschap voor Van Laere NV aan ADEB-VBA.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt of inlichtingen wenst betreffende de CO2 initiatieven of het milieubeleid van
Van Laere NV kunt u steeds terecht bij:
Hoofdkantoor Van Laere NV
Antwerpsesteenweg 320 – 2070 Zwijndrecht, België
+32/3/252.20.20 – mailbox@vanlaere.be – www.vanlaere.be
HSEQ dienst
Dhr. Koen Bollaerts – +32/3/252.20.20 – kbo@vanlaere.be
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