
De toekomst is nu!

Bouwen met mensen anno 2022



Wie zijn we? 
Een Belgisch familiaal bedrijf, een sterke waarde in de bouwsector

Een bouwgroep met 11 
bedrijven gespecialiseerd in:

• Bouw

• Toelevering

• Techniek & Services

• Projectontwikkeling

• Sport

“Bouwen met Mensen” 



“Wij willen de kwaliteit van het
leven van mensen verbeteren door
de creatie van leefbare en
duurzame omgevingen waar
mensen graag wonen, werken,
leren en sporten.”

Waar gaan we voor? 
Tastbare maatschappelijke bijdrage



Onze milieu- en klimaatuitdagingen



55% 
CO² uitstoot

32% 
hernieuwbare 

energie

32,5% 
energie-

efficiëntie

Onze klimaatdoelstellingen

Klimaatdoelstellingen 2030 

European Green Deal 

• een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul 

tegen 2050

• economische groei zonder uitputting van 

grondstoffen



40%
van het 
energiegebruik 
in de EU

35%
van de CO2 
uitstoot

31%
van het 
materiaalgebruik

33%
van het afval

30%
van de open ruimte 
is volgebouwd

Uitdagingen voor de bouwsector



-50%
Millennials die 
een woonkrediet 
aangaan (in 10j)

-50%
besteden Millennials
aan wonen in vgl met 
andere generaties 

50%
Eenpersoonsgezinnen 
in 2060

35%
van de Belgische 
dertigers woont 
nog thuis

Betaalbaar wonen als basisrecht



De technologische revolutie van digitalisatie





Duurzame 
bedrijfsoptimalisatie

Duurzame 
bedrijfsinnovatie

Duurzaamheid kan
bedrijfsleiders aanzetten
tot strategische
veranderingen en
innovaties.

Duurzaamheid kan bestaan
uit een procesoptimalisatie
binnen het bestaande
business model. 
Duurzaamheid is hier een
synoniem voor efficiëntie.

Tweevoetige organisatie



H2

H1

H3

Exploiting
= operationeel kader

Exploring
= afdeling innovatie

VANDAAG

MORGEN

OVERMORGEN

Tweevoetige organisatie



Horizon 1 : onze Core business permanent optimaliseren

Horizon 2 : Substantiële nieuwe waardecreatie <  2 jaar 
(nieuwe producten, services, markten) 

Horizon 3 : Nieuwe waardecreatie binnen 2 tot 5 jaar
(vooral leren en thought leadership opbouwen)

Scenario denken
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H2 vs H3 is afhankelijk van :
1. Beschikbaarheid van proven technology
2. Gereedheid van de markt (market readiness and trends)
3. Beschikbaarheid van een regelgevend kader
4. Beschikbaarheid van een economisch verdienmodel 

G
e
o
th

e
rm

ie



Strategische innovatiethema’s en groeidomeinen



Nieuwe Dokken 
Gent

De Nieuwe Dokken
Sluiten van water- en energiekringlopen op wijkniveau



De Nieuwe Dokken
Warmtenet met restwarmte nabijgelegen industrie + warmterecuperatie 

HERGEBRUIK VAN GEZUIVERD AFVALWATER ALS PROCESWATER

VOEDING WARMTENET MET RESTWARMTE UIT PRODUCTIEPROCESSEN

70%

VOEDING WARMTENET UIT ZWART EN GRIJS AFVALWATER WIJK

30%

WARMTENET

Nieuwe Dokken 
Gent



▪ Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen

Circular Retrofit Lab
Praktijkgericht onderzoeksproject 



▪ Veranderingsgericht ontwerpen & bouwen:

• Van gevel naar serre

• Flexibele binnenwanden

▪ Terugnamegaranties 

Molens van Orshoven
DB pilootproject Stad Leuven



Circulaire renovatie kantoren Aquafin
Hergebruik en recyclage

▪ Renovatie + uitbreiding

▪ Riothermie

▪ C-CalC tool:

• Selectieve sloop

• Hoogwaardig hergebruik

• Duurzame materialen (cradle to cradle)

• Veranderingsgericht



Nieuw hoofdkantoor BEWEL via DBME
Comfort-as-a-service

▪ Gunning op TCO 20j

▪ GRO score: 2,9/3

▪ Comfort-as-a-Service:

• Binnenklimaat met SLA’s

• Energieprestatiecontract

• Onderhoud technieken



Slimme Aanpasbare Module (SAM)
Modulair bouwen voor nutsvoorzieningen in appartementen

▪ Modulair opgebouwd:

• Minder faalkosten

• Snellere uitvoering

• Makkelijk te demonteren

• ca 10% meer leefruimte

▪ 5,5 ton CO2 reductie door 

duurzame materialen.



Modulair bouwen als middel voor betaalbaarheid
Living-as-a-Service

▪ Gestandaardiseerde formats

▪ Duurzame materialen en productie

▪ Living-as-a-Service



Adoptiesnelheid van circulair bouwen wordt bepaald door:

1. Creëer focus over je strategie. Welke scope past bij jouw visie?

2. Onderzoek wat de (latente) behoefte zijn van jouw klanten

3. Start praktijk gericht onderzoek

4. Beweeg stap voor stap en leer uit voorgaande projecten 

(productontwikkeling)

Wat brengt de toekomst?
Lessons learned



Vragen?


