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Primeur in de sector voor stortklaar beton in de Benelux

Cradle to Cradle™-certificaat 
voor een ambitieuze 
betonproducent

Het productgamma van de 
brusselse betoncentrale CCb 
(Compagnie des Ciments Belges) 
heeft het Cradle to Cradle™️ 
Silver-certificaat ontvangen, 
een primeur in de sector voor 
stortklaar beton in de Benelux. 
Het certificaat getuigt van de wil 
van CCB om zijn CO2-footprint te 
verkleinen en milieubewustzijn 
bovenaan de prioriteitenlijst te 
zetten. Wij spraken met beton-
directeur Marie-Sophie Foucart 
en directeur beton & Granulaten 
Philippe Frenay.

Hoe moeten we de (meer)waarde 
van dat Cradle to Cradle™-certificaat 
inschatten? En wat betekent ‘Zilver’ 
in die classificatie?

Marie-Sophie Foucart: Cradle to 
Cradle™️ is uiteraard een groen cer-
tificaat, maar het gaat veel verder 
dan dat. Het is een programma dat 
economische, ecologische en so-
ciale inspanningen beloont en dat 
dus een positieve invloed heeft op 
de creatie en verdere ontwikkeling 
van onze producten. Het is vooral in 
dat opzicht dat het certificaat zich 
onderscheidt. De impact op de men-
selijke gezondheid wordt eveneens 
in rekening gebracht. Het merendeel 
van de groene certificaten focust op 
‘downcycling’ – lees: meer doen met 
minder. Bij Cradle to Cradle™️ gaat 
het daarentegen om ‘upcycling’: je 
kan ongelimiteerd consumeren zo-
lang de kwaliteit intact blijft en er 
geen sprake is van negatieve ge-
zondheidseffecten. Er bestaan ver-
schillende certificatieniveaus: Brons, 
Zilver, Goud en Platinum. Van de 624 
Cradle to Cradle™️-gecertificeerde 

ondernemingen is er slechts één met 
een Platinum-label. Met ons Zilver-
label doen we het dus meer dan be-
hoorlijk. We hechten dan ook veel 
belang aan dat certificaat.

Welke stappen hebben jullie moeten 
zetten om het certificaat te verkrij-
gen? 

Marie-Sophie Foucart: We hebben 
ingezet op verschillende pijlers. Qua 
waterhuishouding zijn we geëvolu-
eerd naar een ‘zero waste’-aanpak, 
wat impliceert dat we met een geslo-
ten kringloop werken en elke druppel 
recupereren. Bovendien zijn we zelf-
voorzienend op het vlak van energie. 
Met onze zonnepanelen dekken we 
57% van ons verbruik. Daarnaast ge-
bruiken we voor 99% primaire mate-
rialen en voeren we continu analyses 
uit om allerlei zaken te kunnen op-
timaliseren. Tot slot engageren we 
ons ook op sociaal-maatschappelijk 
vlak door het grootst mogelijk res-
pect voor de mensenrechten aan de 
dag te leggen. 
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Nieuwe website

De Federatie van 
Ontwikkelaars-

Woningbouwers:

dé referentie voor 
de sector in België! 

De Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers verenigt de 
aannemers die actief zijn in de woningbouwsector, zowel op 
nationaal als internationaal niveau. Ze heeft tot doel de activi-
teiten van aannemers die actief zijn in de sector te bevorderen 
en de positie van de bedrijven te versterken door ervaring uit 
te wisselen, kennis te ontwikkelen, diensten aan te bieden en 
de belangen te verdedigen.

Gezien de groeiende invloed en ontwikkeling van de fede-
ratie was het hoog tijd dat ze een eigen website kreeg. Dat 
is nu een feit. De website is sinds enkele dagen beschik-
baar: www.woning-bouwers.be, en zal heel wat praktische 
informatie over de woningbouwsector verzamelen (FAQ, wet 
Breyne, Charter der Woningbouwers ...), en zal de leden in 
staat stellen om hun verwezenlijkingen in de kijker te zette. 
Deze website wil uitgroeien tot dé referentie voor de sector 
in België!

Bent u actief in de woningbouwsector, maar nog geen 
lid van de Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers? 
Aarzel niet langer en vraag uw lidmaatschap aan via 
www.woning-bouwers.be/leden-partners/    

Welke rol speelt CCB in de energe-
tische (r)evolutie?

Philippe Frenay: CCB maakt deel 
uit van de groep Cementir, die een 
sleutelrol vervult in diverse klimaat-
initiatieven en die een budget van 
145.000 euro heeft uitgetrokken om 
zijn milieu-impact terug te dringen. 
Het doel is om de uitstoot van broei-
kasgassen tegen 2030 met 55% te 
verminderen. Alternatieve energie-
bronnen aanwenden bij de productie 
van beton is eveneens een cruciaal 
aandachtspunt.

Hoe zien jullie CCB over honderd 
jaar? Wat zijn de ambities voor de 
toekomst? 

Philippe Frenay: In tegenstelling tot 
veel andere bedrijven, kan CCB ef-
fectief bijna een eeuw vooruitkijken. 
We zijn nog minstens tachtig jaar 
verzekerd van natuurlijke grondstof-
fen, die nodig zijn voor de productie 
van beton en granulaten. Alle inspan-
ningen die we als bedrijf leveren, 
kunnen enkel slagen als we ons kun-
nen profileren als een geloofwaardi-
ge speler in ons vakgebied. We wil-
len koste wat kost klantgericht zijn 
en blijven. CCB pretendeert niet de 
absolute nummer één te zijn, maar 
wil wel tot de marktleiders behoren. 
We werken hard en kloppen soms 
lange dagen, maar ons hechte team 
is onze voornaamste sterkte. We 
vinden het belangrijk om te kunnen 
zeggen dat het beton dat we leve-
ren van goede kwaliteit is en dat het 
in de toekomst kan worden herge-
bruikt, zodat we kunnen fungeren 
als een voorloper in het streven naar 
een circulaire economie. 
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Philippe Frenay, algemeen directeur Beton & 
Granulaten bij CCB (links) en Marie-Sophie 
Foucart, directeur Beton bij CCB (rechts)


