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Initiatief 1 

Omschrijving 

Ghent Dredging NV is actief lid van CEDA (Central Dredging Association) 
Gedelegeerd Bestuurder Wim De Schipper is actief lid. 

Meer informatie op: https://dredging.org/ 

Ledenlijst kan U raadplegen op: 
https://dredging.org/membership/directory-of-corporate 
members?country=Belgium&q= 

Coördinator Wim De Schipper 

Status Actief 
 

 

Initiatief 2 

Omschrijving 

Ghent Dredging NV is lid van Embuild (voorheen Confederatie Bouw) 
en blijft die manier op de hoogte van de evoluties in de bouwsector 
inclusief energiebesparende maatregelen. 

Meer informatie op: 
https://cms.confederatiebouw.be/index.html 

Coördinator Wim De Schipper 

Status Actief 
 

 Initiatief 3 

Omschrijving 

Ghent Dredging NV is lid van Buildwise (voorheen WTCB) en blijft die 
manier op de hoogte van de evoluties in de bouwsector inclusief 
energiebesparende maatregelen. 
Meer informatie op: 

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm 

Lopende projecten aangaande energiebesparing vindt U op: 
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects#energie-en-
milieu  

Coördinator Wim De Schipper 

Status Actief 
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Initiatief 4 

Omschrijving 

Diederik Bracke is al algemeen Directeur lid van de Blauwe Cluster en 
betrokken bij de werking, studieprojecten en informatie-uitwisseling 
van de Blauwe Cluster.  

De Blauwe Cluster is een onafhankelijke en neutrale partner die 
Vlaamse bedrijven ondersteunt bij het opzetten van partnerschappen 
met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het 
oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische 
activiteiten op zee. Ze faciliteren het innovatieproces doorheen de 
volledige keten, van ideegeneratie tot en met de (internationale) 
vermarkting.  

Meer informatie op: 
https://www.blauwecluster.be/ 

Eind 2017 werd Blauwe Cluster opgericht als een samenwerkings-
verband dat zich toelegt op de ontwikkeling en bevordering van 
economische activiteiten op zee. Ze zijn ervan overtuigd dat 
verbeterde, sector overschrijdende partnerschappen en een nauwere 
samenwerking tussen kenniscentra en overheidsinstellingen zullen 
leiden tot nieuwe investeringen en vernieuwende projecten in het 
Belgisch deel van de Noordzee en daarbuiten. De Blauwe Cluster werd 
in maart 2018 door de Vlaamse overheid erkend als speerpuntcluster.  

Ledenlijst via: https://www.blauwecluster.be/leden 

Coördinator Diederik Bracke 

Status Actief 
 

 Initiatief 5 

Omschrijving 

Introductie van de principes van de CO2-Prestatieladder in het lopende 
project in het Kanaaldok B2 – Haven van Antwerpen (‘Het bouwen van 
de kaaimuur langs Kanaaldok B2 en insteekdok 1 en het uitvoeren van 
baggerwerken’ - Ineos). 

Coördinator Diederik Bracke 

Status Actief 
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 Initiatief 6 

Omschrijving 

Doelstelling op de werf te Wetteren (‘Aanleggen van nieuwe waterloop 
en bouwen van bufferbekken op Waterloop OS419 (2E categorie) te 
Wetteren’): 

Op deze werf moest er volgens het bestek heel veel controle worden 
afgevoerd en tegelijkertijd ook veel grond terug worden aangevoerd. 
Ghent Dredging NV was hier niet mee akkoord en had de intentie om 
het vermijden van de (onnodige) afvoer van grond zodoende het 
weghouden vrachtverkeer van de werf en de omgeving. 

Hiervoor is Ghent Dredging NV in overleg gegaan met het bestuur.  

Coördinator Diederik Bracke 

Status Deze werf werd afgerond in juni 2022 
 

 Initiatief 7 

Omschrijving 

Om zijn engagement inzake ‘duurzaam ondernemen’ nog meer na de 
buitenwereld te verkondingen, heeft Ghent Dredging NV een 
publireportage laten publiceren op de rubriek “Alle zaken op een Rijtje” 
van Kanaal Z. 

Deze publireportage is terug te vinden op: 
https://allezakenopeenrijtje.be/2021/06/26/ghentdredging/ 

Coördinator Wim De Schipper 

Status Deze publireportage is permanent te bekijken op de bedrijfswebsite 
 

 Initiatief 8 

Omschrijving 

Om zijn engagement inzake ‘duurzaam ondernemen’ (alsook de 
principes van de CO2-Prestatieladder) nog meer gekend te maken bij 
zijn opdrachtgevers, heeft Ghent Dredging NV zijn opdrachtgevers 
hiervan op de hoogte gebracht en hen vrijblijvend aangeboden om een 
toelichting aangaande de CO2-Prestatieladder aan te bieden. 

De gecontacteerde bedrijven zijn: 
 Port of Antwerp 
 Vlaamse Waterweg 
 Bofas – Vlabotex – Tersana 

Coördinator Alexander Deloof & Diederik Bracke 

Status 
De gecontacteerde opdrachtgevers hebben aangegeven dat toelichting 
(voorlopig) nog niet nodig is. 
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 Initiatief 9 

Omschrijving 

Voor een aanbesteding van North Sea Port (‘Baggerwerkzaamheden in 
de dokken en kanaalhavens aan het kanaal van Gent naar Terneuzen’) 
was duurzaamheid een gunningscriteria. 

In navolging van de aanbesteding heeft Ghent Dredging NV contact 
opgenomen met North Sea Port en hen vrijblijvend aangeboden om 
een toelichting aangaande de CO2-Prestatieladder aan te bieden. 

Coördinator Alexander Deloof & Diederik Bracke 

Status Er heeft een overleg plaatsgevonden met North Sea Port. 
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