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Baksteen is een zeer duurzaam bouwmateriaal:
het wordt gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen
en heeft een zeer lange levensduur. Na gebruik kan de
baksteen terug vermalen worden en herbruikt worden
als basis voor andere bouwmaterialen. Onze missie
bestaat er in om dit duurzame materiaal te produceren
met een zo klein mogelijke milieu-impact.
2 Dumoulin Bricks

Voorwoord
Wie opdracht geeft om een gebouw neer te zetten, hetzij voor privé-gebruik
hetzij voor bedrijfsdoeleinden, associeert bakstenen misschien met duurzaamheid maar allicht niet met hoogstaande technologie. En toch…
De productie van gewone baksteen in België, in 2010 zowat 1.250.000 ton*,
wordt gedomineerd door buitenlandse groepen.
In 2009 werd de bvba Dumoulin Bricks opgericht. Doel? De oude site van
Dumoulin nv afbreken en op dezelfde plaats een nagelnieuwe, hyperefficiënte steenbakkerij opbouwen. Europa’s meest performante om precies
te zijn. Investeringsbedrag? Circa 18 miljoen euro. Timing? Begin 2012
operationeel. De eerste woorden van het artikel in De Tijd van 20 oktober
2012, dat u verderop in dit verslag terugvindt, luiden dus niet onverwacht
‘Hoe gek moet je zijn…’. De eerste bakstenen rolden echter wel in april
2012 uit de oven…
Hoeft het gezegd dat we bezeten zijn van bakstenen? Wij beschouwen
ze als een zeer duurzaam bouwmateriaal. Zij worden gemaakt van 100%
natuurlijke grondstoffen en hebben een zeer lange levensduur. Na gebruik
kan de baksteen terug worden vermalen en herbruikt als basis voor andere
bouwmaterialen. Onze missie bestaat er in om dit duurzame materiaal te
produceren met een zo klein mogelijke milieu-impact.
Dit duurzaamheidsverslag, opgesteld volgens de internationale GRI-standaard,
geeft u een beeld van de mate waarin we er in (zullen) slagen deze missie
waar te maken.
U zegt nooit nog zomaar ‘baksteen’ tegen een baksteen…

Benedikt Van den Braembussche
Zaakvoerder

Luc Vandermersch
Zaakvoerder

* Jaarverslag 2010 van de Belgische Baksteenfederatie vzw
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Het profiel
van Dumoulin Bricks bvba
Dumoulin Bricks bvba werd opgericht in 2009. Het is een 100% Belgisch familiebedrijf met als aandeelhouders de families Vandermersch (voormalige eigenaars
van Dumoulin nv) en Van den Braembussche (sedert 1938 actief in de sector
van bouwmaterialen); telkens voor 50%.
Luc Vandermersch en Benedikt Van den Braembusche
zijn de zaakvoerders. Het bedrijf produceert hoofdzakelijk geperforeerde bakstenen.

Dumoulin Bricks’ afzetmarkt is België. Het richt
zich tot de groothandelaars in bouwmaterialen en
aannemers.

Luc Vandermersch
Benedikt Van den Braembussche

Productie- en kwaliteitsverantwoordelijke
(Luc Vandermersch)

Verantwoordelijke verkoop
(Luc Vandermersch)

Arbeiders: Operators en
heftruckchauffeurs

Verkopers
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Verantwoordelijke
administratie en kwaliteit
(Benedikt Van den Braembussche)
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De kleiputten en de steenbakkerij zijn gelegen in Roeselare
(West-Vlaanderen). Na jarenlange consolidatie in de
sector is Dumoulin Bricks de enige snelbouwsteenbakkerij
in Vlaanderen die niet in handen is van een buitenlandse
multinational.

De geschiedenis van Dumoulin Bricks start in 1934 zoals
de tijdslijn hieronder weergeeft.

1995

1934
Edward Dumoulin start een steenbakkerij en combineert dit als vlasser
en landbouwer.

1950
Zonen Germain en Firmin stappen in
het bedrijf. De steenbakkerij wordt de
hoofdzaak en daarom ook industrieel
uitgebouwd.

De neven van Germain en
Firmin, Lieven, Luc en Jan
Vandermersch, nemen het
roer over.

1996
Er wordt geïnvesteerd
in een nieuwe
productielijn.

2003
Luc Vandermersch zet
alleen de steenbakkerij
verder.

2008
Er wordt een overeenkomst gesloten met
de familie Van den
Braembussche voor
een kapitaalsverhoging.
Met behulp van deze
kapitaalsverhoging werd
er een volledige nieuwe
productieplant gepland
en gebouwd. De nieuwe
fabriek is in productie
sinds 2012 en is één van
de grootste in België

De (voor)geschiedenis van het investeringsproject leest u hierna in het artikel ‘Twee Vlamingen tegen één Wienerberger’
dat op 20 oktober 2012 in De Tijd verscheen.
4 Dumoulin Bricks
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Ondernemen

TweeVlamingentegen één Wienerberger
Met hun nieuwe steenbakkerij willen Luc Vandermersch en Benedikt Van den Braembussche
van Dumoulin Bricks de concurrentie aangaan met Wienerberger. David tegen Goliath.
PATRICK LUYSTERMAN
ROESELARE

H

oe gek moet je zijn om in
deze barre economische
tijden als kmo een ultramoderne steenbakkerij uit
de grond te stampen in
een mature markt met een
dominante speler die 80 procent in handen
heeft? De markt voor snelbouwstenen dan
nog wel, waarvan iedereen denkt dat er geen
geld te verdienen valt. Luc Vandermersch
(57) en de familie van Benedikt Van den
Braembussche (41) geloven er nochtans in.
Vier jaar lang werkten ze in het grootste geheim - soms onder een schuilnaam - aan
hun droom: de bouw van de efficiëntste
steenbakkerij voor snelbouwstenen in Europa. Zelfs in Roeselare, het mekka van het ondernemen à la Flandrien, is hun project een
buitenbeentje.
Het verhaal begon op 24 december 2008.
De meeste bedrijfsleiders hoopten tijdens de
feestdagen de financiële tsunami van de Fortis-crisis die over het Vlaamse bedrijfsleven
was gerold, even te vergeten. Precies toen
belden Luc Vandermersch van steenbakkerij
Dumoulin uit Roeselare en Benedikt Van
den Braembussche, een telg uit een familie
van bouwmaterialenhandelaars uit Eeklo,
kort met elkaar. ‘We doen het’, eindigde het
telefoongesprek.
De twee zijn bezeten van bakstenen. Ze
zijn ermee opgegroeid. Vandermersch behoort tot de derde generatie steenbakkers in
de familie. Van den Braembussche behoort
tot de vierde generatie handelaars in bouwmaterialen. Ze vormen de ideale tandem
ook: Vandermersch kent het product door
en door, Van den Braembussche is de cijferman (met een MBA van de Amerikaanse topuniversiteit Cornell University) en kent de
distributie als zijn broekzak.
Het duo reisde een jaar door Europa om
uit te zoeken hoe dat ‘stenen pareltje’ er precies uit moest zien en wie de steenbakkerij
moest bouwen. Of ze nu in Frankrijk, Duitsland, Centraal- of Zuid-Europa waren, ze
gingen erg discreet te werk. ‘Telkens als we
ergens binnengingen, droeg ik Luc op me
Marc te noemen. Als ze mijn naamkaartje
vroegen, zei ik dat ik er geen bij me had’, vertelt Van den Braembussche geamuseerd
over de Europese odyssee.

Bijna twee jaar lang
hebben we geen steen
meer geproduceerd.
Dat was een gedurfde
beslissing, maar het
was de juiste.
CEO DUMOULIN BRICKS
LUC VANDERMERSCH
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Vandermersch en Van den Braembussche
kregen tijdens hun rondreis wel eens de
vraag of Dumoulin Bricks in handen was van
Christian Dumolin, een van de belangrijkste
aandeelhouders en commissaris bij Wienerberger, ’s werelds grootste steenproducent
en de nummer één in België. De ‘naamgenoten’ hebben niets met elkaar te maken en
zijn zelfs concurrenten. Maar de onduidelijkheid kwam hen goed uit. ‘Als iemand in
Duitsland of Italië naar mijn familienaam
vroeg, mompelde ik al eens iets dat op De
Simpel leek. ‘Dumolin en De Simpel’, de bekendste twee families uit de Vlaamse steenbakkerijgeschiedenis samen op stap’, grinnikt Van den Braembussche.
De anonimiteit was cruciaal voor het project. Vooral voor Van den Braembussche. ‘Als
handelaar in bouwmaterialen kon ik geen
drooglegging van mijn bevoorrading in
snelbouwstenen riskeren.’ Veel keuze heeft
een bouwmaterialenhandelaar in België
voor de aankoop van snelbouwstenen niet.
Er schieten vandaag nog drie producenten
over op de Belgische markt. En door hun gewicht en volume kunnen die snelbouwstenen moeilijk tegen concurrentiële prijzen
uit het buitenland worden aangevoerd. Uitzonderlijk is er wat invoer uit het buitenland
Dumoulin
Bricks
als daar zware overcapaciteit
ontstaat.

Luc Vandermersch en Benedikt Van den Braembussche werkten vier jaar aan de bouw van ‘een van Europa’s meest performante steenbakkerijen’.

De Oostenrijkse groep Wienerberger
heeft een bijna monopolie, met een marktaandeel van zowat 80 procent. Briqueteries
de Ploegsteert - vlak over de taalgrens, op 35
kilometer van Roeselare - van de Vlaamse familie De Bruyn is goed voor zo’n 20 procent.
Dumoulin komt in 2008 met een productie
van 21.000 ton per jaar niet verder dan 2 procent.

Prijzenslag
Hoe het zover kunnen komen is? In de
keiharde concurrentieslag in de periode
1995-2002 werd de ene onafhankelijke producent na de andere uit de markt geduwd.
‘De prijs van een klassieke snelbouwsteen
maat 14/14 halveerde ondanks de inflatie van
40 naar 20 eurocent’, zegt Vandermersch.
Vandaag zit de prijs van een snelbouwsteen
nog altijd maar in de buurt van die 40 eurocent.
Bij wijze van indicatie: voor een nieuw
huis heb je ongeveer 40 m3 snelbouwstenen
nodig. Dat kost aan huis geleverd 2.500 tot
3.000 euro. De meeste bouwers geven vandaag gemakkelijk 10.000 euro uit aan de inrichting van hun keuken. Om maar te zeggen: het lijkt een bijzonder moeilijke business om je brood in te verdienen en a fortiori
waanzinnig om er zwaar in te investeren.
En toch gaat Dumoulin Bricks de strijd
aan tegen Wienerberger. David tegen Goliath. ‘Met onze verouderde fabriek blijven
voortdoen, had niet kunnen blijven duren.
Met een efficiënte fabriek kunnen we wel degelijk concurrentieel zijn. Ook tegen een
reus als Wienerberger. Het is precies omdat
er nu zo’n dominante speler is op de Belgische markt dat wij het durven en kunnen
doen.’
‘Wienerberger kan altijd een prijzenoorlog beginnen om ons uit de markt te krijgen, maar zal dat niet doen. Waarom? Zelfs
als we onze productie van 100 ton per dag
kunnen verzesvoudigen, blijft hij minstens
vijf keer groter dan wij. Bij een prijzenoorlog
zou hij bij wijze van spreken 5 euro verliezen, terwijl wij maar 1 euro zouden moeten
inleveren. 15 jaar geleden, toen er zo veel spelers waren, hadden we dat nooit durven
doen. Er zou toen wel altijd een wanhopige
producent geweest zijn, die dacht de slimste
te zijn door zijn prijzen te verlagen’, benadrukt Van den Braembussche.
Kan je als kleine speler wel minstens even
efficiënt produceren als het nummer één in
de wereld? Ja, maar dan moesten drastische

DRIE GENERATIES
STEENBAKKERS

VIER GENERATIES
BOUWHANDELAARS

Familie Dumoulin-Vandermersch

Familie Van den Braembussche

1934: Edward Dumoulin begint
een steenbakkerij en combineert
dat met het beroep van vlasser en
landbouwer.

1938: Arthur Jozef Van den Braembussche begint een handel in
bouwmaterialen.

1950: Zijn zonen Germain - nog elke
dag op de site - en Firmin stappen
in het bedrijf.
1995: Lieven, Luc en Jan Vandermersch, de kinderen van Marie-Jeanne Dumoulin, nemen het roer over.
Ze investeren in 1996 in een nieuwe
productielijn.
2003: Luc Vandermersch zet de
steenbakkerij alleen voort.
2008: Luc Vandermersch en Benedikt
Van den Braembussche beslissen
samen met de familie Van den Braembussche een nieuwe steenbakkerij
te bouwen: Dumoulin Bricks bvba,
een 50-50 joint venture.
Dumoulin Bricks telt binnenkort
18 medewerkers. In 2008 bedroeg
de omzet 1,5 miljoen euro. Voor 2013
wordt gemikt op 6,1 miljoen euro
omzet.

beslissingen worden genomen. Vandermersch: ‘Energie-efficiëntie en doorgedreven automatisering kenden pas de jongste
tien jaar een hoge vlucht in de steenbakkerijsector. De meeste fabrieken in België, ook
die van Wienerberger, dateren van voor
2000. Tijdens onze rondreis zijn we snel tot
de conclusie gekomen dat het beter was de
oude fabriek in september 2009 stil te leggen en op dezelfde plaats een nieuwe te
bouwen. Bijna twee jaar lang hebben we
geen steen meer geproduceerd. Het was een
gedurfde beslissing, maar het was de juiste.
Je kan een bestaande fabriek drastisch verbeteren, maar het is nooit zo efficiënt als
starten van scratch’.

1956: Albrecht Van den Braembussche scheidt zich af van zijn
broers en verkoopt onafhankelijk
van de anderen bouwmaterialen.
1960: Achiel Van den Braembussche
neemt de leiding over. In 1978 start
hij de betoncentrale Van den Braembussche.
Jaren 90: De vierde generatie Van
den Braembussche treedt aan: Filip
(bouwmaterialenhandel), Alexander
(betoncentrale) en Benedikt (Diamur).
De drie zijn bestuurder bij elkaars bedrijf. De bouwmaterialenhandel en de
betoncentrale draaien in Eeklo een
gezamenlijke omzet van 35 miljoen
euro. Er werken 70 mensen en een
twintigtal vaste onderaannemers.
2000: De families Van den Braembussche en Van Eeckhout richten samen
Diamur op. Diamur is marktleider
(40%) in België voor droge mortels
in silo’s. Het draait 20 miljoen euro
omzet met 35 werknemers en
25 vaste onderaannemers.

De machines werden geleverd door het
Griekse Sabo, dat trouwens ook al voor Wienerberger in Oost-Europa had gebouwd. In
december 2010 begonnen de grondwerken.
Normaal moest begin 2012 het eerste ‘proefbaksel’ gebeuren. Het werd april. ‘Voor zo’n
complex project wil iedereen onmiddellijk
tekenen voor zo’n kleine vertraging. Bovendien hadden we bij de start op twee maanden ‘misbaksels’ gerekend. Maar na twee dagen hadden we al verkoopbare stenen’, zegt
Van den Braembussche.
Ondanks een lichte overschrijding van
het budget (18 miljoen euro) waren er ook
meevallers. Het duo kon 1 miljoen euro aan
strategische investeringssteun binnenhalen.
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Als ze in 2006 hun machines hadden besteld, zouden die geen 9 maar 18 miljoen
euro hebben gekost. Bovendien verliep het
verkrijgen van de vergunningen vlot. ‘Dat ik
iemand van hier ben, heeft geholpen,’ zegt
Vandermersch. ‘Niet overal is men zo constructief als in Roeselare’, voegt Van den Braembussche eraan toe.
Er wordt vaak geklaagd dat het moeilijk
is nog financiering te vinden. De steenbakkers hebben daar weinig van gemerkt. ‘In februari 2010, in drie maanden tijd, was de financiering rond. Onze huisbankier BNP Paribas Fortis, KBC en ING waren wel al enkele
maanden voordien gepolst. KBC heeft het
gehaald. De familie Van den Braembussche
heeft zich nochtans niet garant willen stellen. Dat was voor de banken niet nodig’, zegt
Van den Braembussche.

Veel robots, weinig mensen
Vandermersch en Van den Braembussche
leiden ons trots rond in hun nieuwe steenbakkerij. Het resultaat van vier jaar ondernemerschap mag worden gezien. Het verschil met de oude steenbakkerij is gigantisch: veel robots, weinig mensen. Een
steenbakkerij omvat drie grote productiestappen: stenen vormen uit klei, drogen en
bakken. In de nieuwe fabriek wordt elk proces gevolgd door één arbeider, een vierde
overziet de hele productie. Er wordt gewerkt
in drie shiften, zeven op zeven.
In de oude steenbakkerij werd met zeven
medewerkers in een shift gewerkt, zes dagen
per week. Het was een productie die eigenlijk geen toekomst meer had. Twee jaar later
staat op dezelfde plaats een fabriek die op
kruissnelheid een van de meest performante
steenbakkerijen van Europa moet worden.
Wat niet veranderd is, zijn de werknemers.
Die zijn bijna allemaal teruggekeerd.
De productie wordt zeer geleidelijk opgevoerd. De kwaliteit moet immers perfect
zijn. ‘Vorige maand produceerden we 200
ton per dag, deze maand mikken we op 300
ton. De robottijden zitten op 40 seconden,
maar kunnen tot 12 seconden worden teruggebracht’, rekent Van den Braembussche
voor. ‘De bouwer van de fabriek garandeert
550 ton per dag. Wellicht halen we zelfs 700
ton, meer willen we omwille van de kwaliteit
niet gaan. Laten we niet naïef zijn. Uiteindelijk kunnen we als kmo alleen met een beter
product tegen een concurrentiële prijs het
verschil maken tegen de marketingmachines van de grotere spelers.’

Over
dit verslag
Dit duurzaamheidsverslag beschrijft de activiteiten van Dumoulin Bricks bvba
die zich qua productie in Roeselare afspelen en qua verkoop in België. Dit is
het eerste duurzaamheidsverslag van dit bedrijf. Het wordt als pdf ter beschikking gesteld op de website www.dumoulinbricks.be en zal om de twee jaar
worden gepubliceerd.
De verslagperiode loopt van 2009 tot en met
30/9/2012. De diverse tabellen doorheen dit
verslag geven telkens de kolommen ‘2009’, ‘20102011’ en ‘2012’ weer. Die dienen als volgt te
worden geïnterpreteerd:
• De periode 2009 betreft het laatste werkings		 jaar van het oude Dumoulin n.v. en loopt dus
		 van 1 januari tot 31 december 2009.
• De periode 2010-2011 bevat cijfers van de
		 periode van 1/1/2010 tot en met 30/9/2011;
		 in die periode werd de nieuwe steenbakkerij
		 gebouwd.
• In de periode van 1/10/2011 tot en met
		 30/9/2012 (gelabeled als ‘2012’) ging de fabriek
		 uiteindelijk van start (voorjaar 2012).
Dit duurzaamheidsverslag is opgesteld volgens de
GRI3-norm - niveau C. Het bevat dus minimum
tien indicatoren.
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Bij de productie van bakstenen zijn drie elementen
belangrijk: grondstoffen, het productieproces en
het energieverbruik. In die zin is het hoofdstuk
dat hierna volgt, ‘Van klei tot klant’, de kern van
dit verslag dat de volledige keten van kleiwinning
tot en met het transport van de bakstenen beschrijft;
onderbouwd met de indicatoren terzake.
De economische indicatoren weerspiegelen het
resultaat van deze activiteit in termen van omzet
en volume. Zonder gekwalificeerd personeel staat
zelfs deze volautomatische steenbakkerij nergens
dus dit verslag geeft ook personeelsgerelateerde
informatie weer.

Van klei
tot klant
Bakstenen produceren impliceert drie grote
productiestappen:
• de stenen vormen uit klei
• de gevormde stenen drogen
• de gedroogde stenen vervolgens bakken
Aan dit productieproces gaat de grondstofwinning, -aankoop en -mengeling vooraf terwijl
het afgewerkte product uiteraard ook nog zijn
eindbestemming moet bereiken via transport.
De keten ‘van klei tot klant’ ziet er schematisch
dus uit zoals hiernaast weergegeven. We bekijken
hem in wat meer detail.

De juiste grondstoffen …
Wie ‘baksteen’ zegt, zegt ‘klei’.
De kleiwinning gebeurt samen
met de zavelwinning op eigen
terrein. De belangrijkste grondstof hoeft met andere woorden
quasi niet te worden aangevoerd. ‘Quasi’ slaat dan
op een klein percentage klei van externe bron dat
nodig is om die mix te garanderen die overeenstemt met de beoogde kwaliteit.

Steenbakkerij Dumoulin nv is eigenaar gebleven
van de terreinen en de kleiputten. Dumoulin Bricks
bvba heeft een concessie op de kleiputten en is
huurder van de terreinen. Deze beslaan in totaal
zowat 196.000 m2 .

De klei wordt eerst in open lucht opgeslagen
in grote bergen om daarna in een zogenaamde
kleischuur verder uit te drogen. Hoe meer vocht
de klei hier verliest op natuurlijke manier, hoe
minder energie er moet worden verbruikt in de
droogoven (zie verder).
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Het mengsel waaruit de baksteen bestaat bevat
behalve klei echter nog andere grondstoffen die
grotendeels nevenproducten of afval zijn van
andere sectoren:
• porfier
• zwarte schiste
• kalk en kalksteenfiller
• papierslib (ontinktingsslib afkomstig van
		 papierrecyclage)
Indicator
EN1
EN2

•
		
•
		
•
		
		
•

Omschrijving
Totale hoeveelheid gebruikte materialen in ton.
Gewicht van de gebruikte materialen dat bestaat uit
afval van externe bronnen. (2009 is onvolledig)

communaal slib (slib afkomstig van openbare
baggerwerken)
zagemeel (afkomstig van de houtverwerkende
industrie)
poederkoolvliegas (een reststof die vrijkomt
bij de elektriciteitsproductie in kolengestookte
centrales)
klei uit bouwputten

2009

2010-2011

15.095,00

0

300 ton
zwarte schiste

0

2012
38.203,74
• 3.914 ton papierslib
• 6.286 ton zwarte schiste
• 4.969 ton klei uit bouwputten

… in de juiste dosering
Alle bovenvermelde grondstoffen komen
in ‘doseerbunkers’ terecht. Een besturingsprogramma, dat tot 1.000 ‘recepten’ kan bevatten,
bepaalt volgens het recept voor een bepaald type
van baksteen hoeveel van elke grondstof volautomatisch op verzamelbanden terechtkomt.

correspondeert met een bepaald baksteentype,
komt uiteindelijk terecht in silo’s die door het
besturingsprogramma bij de opstart van het recept
al waren vastgelegd. Het kleimengsel kan worden
gebufferd.

Deze grondstoffen worden vervolgens in de ‘kollergang’ tot een homogene massa gemengd waarna
die via transportbanden een grofwals en een fijnwals passeert. De mengeling die zo ontstaat en

kollergang

Strengpersstenen
In een volgende stap voedt het kleimengsel uit de silo’s de menger van
de strengenpers. Een vacuümpers
maakt strengen met de gewenste
vorm en gewenste perforatie. Deze
strengen worden bij het verlaten

van de pers op maat gesneden
met een meerdraadsafsnijder. Zo
ontstaan natte stenen die op kaders
worden gelegd om via droogkarren
doorheen de tunneldrogerij te gaan.
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Drogen en bakken
De natte stenen moeten nog veel vocht
kwijt vooraleer ze de oven in kunnen om
gebakken te worden. Zoniet bestaat het
gevaar dat ze bij het bakken barsten of
in stukken uit elkaar springen.
De droogkarren rijden volautomatisch
door de droogtunnel waar temperatuur en vochtigheidsgraad gedurende
het droogproces via computersturing
worden geregeld. De warmte is quasi
uitsluitend restwarmte van de baksteenoven. Er is slechts sporadisch bijwarming
nodig met gasbranders. Wanneer ze de
droogtunnel uitkomen hebben de gedroogde stenen een vochtgehalte van

nog slechts 2%. Dagelijks wordt er op
deze manier ongeveer 100 ton water
‘uitgedroogd’!
Zetmachines (robots) leggen de stenenin-wording vervolgens op ovenwagens
die op hun beurt volautomatisch door
de tunneloven rijden. Ze passeren een
opwarmzone, een vuurzone en een
afkoelzone volgens de bakcurve die
bij het te produceren type baksteen
hoort. De gasbranders aan de zijkant en
bovenop de oven regelen samen met
ventilatoren en regelkleppen volledig
computergestuurd het bakproces.

Transport
Dumoulin Bricks besteedt het transport
van de bakstenen tot bij de bouwgroothandel of de aannemer uit. Meestal wordt er
door de klant zelf afgehaald. Dit transport
verloopt momenteel nog 100% over de
weg. Transport over de binnenwaterwegen
behoort misschien tot de mogelijkheden.
We wachten de resultaten van het Build
over Waterproject (zie kaderstukje op
pagina 12) af.

Als een van de weinigen in de sector zetten
we waarborgpaletten in. Dat biedt niet
enkel het evidente voordeel van hergebruik
maar zorgt ook voor meer veiligheid op de
bouwwerf omdat deze paletten steviger en
dus stabieler zijn.

Stakeholderconsultatie
Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, dient bij de uitbouw van
zijn duurzaamheidsbeleid rekening te houden met zijn stakeholders (belanghebbenden).
De belangrijkste stakeholders van Dumoulin Bricks zijn
de groothandelaars in bouwmaterialen en aannemers,
met in tweede lijn de architecten. Ook de aandeelhouders vormen een belangrijke stakeholder. Deze laatste
zijn al rechtstreeks betrokken bij de dagelijkse leiding
van Dumoulin Bricks.
Voor dit eerste duurzaamheidsverslag werd bij de
bouwgroothandelaars gepolst naar hun verwachtingen
en hun opmerkingen tov het duurzaamheidsbeleid en

het duurzaamheidsverslag van Dumoulin Bricks. Deze
stakeholdergroep ziet kwaliteit, prijs en de groene voetafdruk van de producten als belangrijkste duurzaamheidsthema’s. Volgens de groothandelaars lost Dumoulin
Bricks hun verwachtingen in op al deze pijlers. Eén van
de stakeholders haalde de opmerkelijke inspanning van
Dumoulin Bricks aan om meer dan de waarborg terug
te geven per ingeleverd palet. Dit resulteert in winst
voor de klant alsook voor het milieu.
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Energiebesparing (EN5)
Het energieverbruik van deze moderne steenbakkerij staat in geen enkele verhouding
tot dat van het oude Dumoulin nv. Het is zelfs zo dat de leverancier van de installaties
contractueel een maximum gasverbruik per kilogram afgewerkt product garandeert.
Tal van zaken dragen hier toe bij.
Bij het drogen:

Bij het bakken:

•
		
•
		
		
		
•
		
		

•
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
•
		
		

De klei krijgt bij de opslag al de kans op natuurlijke
manier te drogen in de kleischuur.
De droogtunnel wordt voor quasi 100% gevoed met
restwarmte van de bakoven en is bovendien veel
energie-efficiënter dan de droogkamers van de oude
steenbakkerij.
De droogkarren werden zeer smal gehouden en
kunnen aan beide zijden worden geventileerd wat
opnieuw energie bespaart.

De droogtunnel wordt
voor quasi 100% gevoed met
restwarmte van de bakoven
en is bovendien veel energieefficiënter dan de droogkamers van de oude
steenbakkerij.

Indicator
EN3

Zelfs het verpakken van de paletten met bakstenen
gebeurt nu energie-efficiënter. De hoezenmachine werkt
immers met een stretchhoes in plaats van met een
krimphoes. Er is dus geen gasbrander meer nodig.

Omschrijving

2009

2010-2011

2012

brandstofverbruik wagens in liter (1 vrachtwagen - 1 tot 6 auto’s)

22.335,90

-

8.027,48

gasverbruik in m

447.670,39

-

438.901,32

13.883,28

760,12

28.084,01

131.551,70

3.124,89

193.170,50

0

0

0

Direct energieverbruik door primaire energiebron.
3

mazoutverbruik in liter (heftrucks en bulldozers)
EN4

Indirect energieverbruik door primaire bron (kWh).

EN8

Waterverbruik (enkel sanitair - regenwater).
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Tunnelovens verbruiken minder energie dan oudere
oventypes.
Het gebruik van zogenaamde secundaire grondstoffen in het kleimengsel zoals zagemeel, ontinktingsslib, poederkoolvliegas,… zorgt voor een interne
verbranding in de baksteen zelf. Dit zorgt voor een
belangrijke energie-input die tot 25 à 30% kan
bedragen van de energie nodig om de bakstenen
te bakken. Dat naast het evidente recyclagevoordeel.
De ovenbranders worden gevoed met voorverwarmde
recyclagelucht.
De ovenkarkoeling werkt met verschillende kleine
ventilatoren in plaats van één grote wat ook weer
energie bespaart.

Medewerkers
Wie de oude steenbakkerij gekend heeft ziet pas echt
het verschil: veel robots, weinig mensen. Elk van de drie
grote productiestappen stenen vormen, stenen drogen
en stenen bakken wordt gevolgd door één arbeider.
Een vierde overziet de volledige productie. Er wordt
gewerkt in drie ploegen, zeven dagen op zeven.

Indicator
LA1

Omschrijving

De medewerkers van Dumoulin Bricks en de onderaannemer kregen een doorgedreven opleiding van de
installateur van de fabriek.

2009

2010-2011

2012

Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio opgesplitst volgens geslacht.

Totaal aantal
personeelsleden
uitgesplitst naar

Totaal aantal personeelsleden

1,6

1 (in dienst sinds
29/08/2011)

3

Arbeiders

1,3

0

0

Bedienden

0

1

3

1,3

1

3

Bepaalde duur

0

0

0

Interimcontracten

0

0

0

Deeltijds

1

0

0

Voltijds

1

1

3

België

België

België

Onbepaalde duur

Regio/land waar personeelsleden
vandaan komen (indien relevant)
LA2

Dumoulin Bricks had op 30/9/2012 drie bedienden
voltijds in dienst onder het PC 218: een ingenieur, een
laborant en een administratief bediende. De productiearbeid loopt via een onderaannemer.

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop en nieuwe aanwervingen per leeftijdsgroep, geslacht en regio.
Personeelsverloop per leeftijd (aantal)

1
0

0

3,3

1

1

0

0

0

M

3,3

1

1

V

0

0

0

Personeelsverloop per regio (indien relevant)

0

0

0

<30 jaar

0

0

0

1,3

1

2

0

0

0

M

1,3

1

2

V

0

0

0

Aantal nieuwe medewerkers per regio (indien relevant)

0

0

0

100%

100%

Personeelsverloop
per geslacht
Aantal nieuwe
medewerkers
per leeftijd
Aantal nieuwe
medewerkers
per geslacht

<30 jaar

3,3
0

Personeelsverloop
per leeftijd
uitgesplitst naar:

30-50 jaar
>50 jaar

30-50 jaar
>50 jaar

LA4

Percentage medewerkers dat onder een CAO valt (PC 113-arbeiders / PC 218-bedienden

LA7

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht.

100%

LA10

aantal ziektedagen

17

0

2

aantal nieuw begonnen ziekteperiodes

3

0

1

andere afwezigheidsdagen + reden

0

0

3

afwezigheid owv arbeidsongevallen

0

0

0

sterfgevallen

0

0

0

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie
en per geslacht.
Gemiddeld aantal uren opleiding
per jaar

0

70

1.295,6

Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar
per werknemerscategorie (bedienden)

0

70

1.295,6
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Build over Water (EN29)
De bouwsector realiseert 7 à 8% van het Belgisch BNP en vormt dus een belangrijke
economische motor voor Vlaanderen en België. Dat merken we ook op onze snelwegen: maar liefst 25% van het vrachtverkeer heeft te maken met de bouwsector.
Elke bouwplaats telt gemiddeld 80 vrachtwagenbewegingen.
In het kader van multimodaal goederenvervoer kreeg het
Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) de vraag van de
sector van bouwmaterialen (producenten en handelaars) om te bekijken of het concept van Regionale
Watergebonden Distributiecentra een oplossing kan
bieden voor de mobiliteitsproblematiek die de sector
ondervindt en die de komende jaren nog zal toenemen.
Het VIM heeft het concept Build over Water (BOW) getest
binnen een modelproject en zal het vervolgens opschalen
over Vlaanderen en op een structurele basis organiseren.

Modelproject
Gedurende de looptijd van het project stelden de haven
van Genk en logistiek dienstverlener Despriet (Harelbeke)
hun watergebonden terreinen, infrastructuur en rollend
materieel ter beschikking. Zes deelnemende fabrikanten
- CBR, Coeck, Eternit, Gyproc, Wienerberger en Xella
- leverden hun goederen aan tot aan de laadkade om
vervolgens via de waterweg naar de depot van de bestemde regio vervoerd te worden, vanwaar de klanten
de goederen naar hun eindbestemming zullen brengen.
Ship-it en JoGo Shipping voerden de proefvaarten uit.
Logistiek adviesbureau Phidan begeleidde de volledige
operatie. Nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zee-
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kanaal nv waren betrokken als strategische partners. In
totaal vonden er 12 proefvaarten plaats. In een vervolgstadium zal een operationeel platform opgezet worden.

Distributie-analyse
Naast de proefvaarten zorgt het VIM voor een analyse
van de stromen van bouwmaterialen in Vlaanderen
(structurele stromen en stromen voor projectdoeleinden), gebaseerd op bestaande studies en gegevens die
beschikbaar zijn binnen de sector. Naast een haalbaarheidsstudie voor een (op termijn) zelfbedruipende economische activiteit, bekijkt het VIM waar in Vlaanderen
dergelijke centra opgezet moeten worden om de efficiëntie van de bouwmaterialenproducenten, handelaars
en aannemers te verbeteren. Hiermee sluit Build over
Water volledig aan bij het project Distribouw, waarmee
nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal nv
tegen 2015 de uitbouw van een netwerk van multimodale distributie- en consolidatiecentra voor bouwmaterialen beogen. Tegelijkertijd zal worden aangetoond
welke verbetering van het mobiliteitsrendement en de
bereikbaarheid van Vlaanderen wordt gerealiseerd.
Meer informatie: www.vim.be/projecten/build-over-water

Emissies, afval en productverantwoordelijkheid
Dumoulin Bricks beschikt over een milieuvergunning die op 27 mei 2010 door
de Provincie West-Vlaanderen werd toegekend voor een periode van 20 jaar.
Eén van de belangrijke parameters voor de toekenning
betreft het respecteren van de grenswaarden van de
luchtemissies die de baksteenfabriek produceert. Het
eerste meetrapport van 5 september 2012 (meting
uitgevoerd op 31 augustus 2012) toont aan dat de reële
emissies ruim onder de grenswaarden blijven.

de aanvoerwegen op de terreinen van Dumoulin Bricks
te verstevigen. ‘Huishoudelijk’ afval betreft hooguit 1
vuilzak per week. Dumoulin Bricks gebruikt in elk geval
geen afvalcontainers.
Qua kwaliteitsbewaking en productverantwoordelijkheid beschikt Dumoulin Bricks over het BENOR- en het
CE-label. Het stelt trouwens voor elke type baksteen
technische fiches ter beschikking aan zijn klanten via
de website www.dumoulinbricks.be.

Voor het overig produceert deze nieuwe productieplant
geen afval. Enkel afgekeurde partijen kunnen als dusdanig worden beschouwd en worden dan gebruikt om

Indicator
EN20

Omschrijving

2005*

2010-2011

2012

grenswaarde
vergunning

NO, SO en andere significante luchtemissies naar type in mg/Nm3.
koolfstofmonoxide (CO)

258

-

1142

1500

stikstofoxiden (NO2)

59

-

57

500

zwaveldioxide (SO2)

230

-

162

500

koolwaterstoffen (C)

nb

-

90,2

150

EN21

Totale waterafvoer naar kwaliteit en
bestemming: enkel regenwater.

0

0

0

EN22

Totaalgewicht afval naar type
en verwijderingsmethode.

0

0

0

* Laatst beschikbare meetresultaten voor de oude baksteenfabriek.
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GRI G3 Inhoudsopgave
STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel
Omschrijving

Referentie

Rapporteringsniveau

Reden

Toelichting

1. Strategie en Analyse					
1.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame
ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.
Voorwoord
1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.		

Volledig			
Niet
N.v.t.		

2. Organisatieprofiel					
2.1 Naam van de organisatie.
Profiel
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten.
Profiel
2.3 Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies,
dochterondernemingen en samenwerkingsverbanden.
Profiel
2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.
Colofon
2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is
(met relevantie voor de duurzaamheidskwesties).
Profiel
2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.
Profiel
2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten).
Profiel
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie.
Profiel
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang,
structuur of eigendom.
Profiel
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend.		

Volledig
Volledig			
Volledig			
Volledig			
Volledig			
Volledig			
Volledig			
Volledig			
Volledig			
Niet
N.v.t.		

3. Verslagparameters					
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.
Over dit verslag
Datum van het meest recente verslag. 		
Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.).
Over dit verslag
Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.
Colofon
Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van:
relevantie, materialiteit en stakeholders.
Missie
3.6 Afbakening van het verslag.
Over dit verslag
3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag.		
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkings-verbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten,
uitbestede activiteiten of andere entiteiten.
Profiel
3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen,
waaronder de voor schattingen gebruikte aannames. 		
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder
verstrekte informatie. 		
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes
ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden van het verslag.		
3.12 Inhoudsopgave.
Inhoudstafel
3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van
externe assurance van het verslag.		

Volledig			
Niet
N.v.t.		
Volledig			
Volledig			
Volledig			
Volledig			
Niet
N.v.t.		
Volledig			
Niet

N.v.t.		

Niet

N.v.t.		

Niet
N.v.t.		
Volledig			
Niet

N.v.t.		

4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid					
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies
die vallen onder het hoogste bestuurslichaam.
Profiel
4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens
een leidinggevende functie heeft.
Profiel
4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur:
vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden
van het hoogste bestuurslichaam.
Profiel
4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen
of medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam.		
4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie.
Stakeholderconsultatie
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders.
Stakeholderconsultatie
4.5-4.13, 4.16, 4.17		

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL II: Managementbenadering
Managementbenadering EC, EN, LA, HR, SO, PR		

Volledig			
Volledig			
Volledig			
Niet
N.v.t.		
Volledig			
Volledig			
Niet
N.v.t.		
Niet

N.v.t.		

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL III: Prestatie-indicatoren
Economisch						
EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd,
waaronder inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen,
donaties en overige maatschappelijke investeringen, ingehouden winst
en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden.
EC4 Significante financiële steun van de overheid

14 Dumoulin Bricks

Profiel
Profiel

Volledig		
Jaarrekening
volledig			

Omschrijving

Referentie

Rapporteringsniveau

Reden

Toelichting

Milieu					
EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume.
Van klei tot klant
volledig			
EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval van
externe bronnen.
Van klei tot klant
volledig			
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron.
Energiebesparing
volledig			
EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron.
Energiebesparing
volledig			
EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen.
Energiebesparing
volledig			
EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiëntie of op duurzame
energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlagingen
van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven.
Energiebesparing
volledig			
EN8 Totale wateronttrekking per bron.
Energiebesparing
volledig			
EN20 NO, SO en andere significante luchtemissies naar type en gewicht.
Emissies, afval
		
en product		
verantwoordelijkheid
volledig			
EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming.
Emissies, afval
		
en product		
verantwoordelijkheid
volledig			
EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode.
Emissies, afval
		
en product		
verantwoordelijkheid
volledig			
EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en
andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de
activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden.
Transport/Build over water volledig			
EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type. 					
EN7, EN9-EN19, EN23-EN28,EN30		
Niet
N.v.t.		

Sociaal: Arbeidsomstandigheden en Volwaardig Werk					
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio
Medewerkers
LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop en nieuwe aanwervingen
per leeftijdsgroep, geslacht en regio.
Medewerkers
LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.
Medewerkers
LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal
werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht.
Medewerkers
LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan
opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie en per geslacht.
Medewerkers
LA3, LA5-LA6,LA8-LA9,LA11-LA15		

volledig			
volledig			
volledig			
volledig			
volledig			
Niet
N.v.t.		

Sociaal: Mensenrechten 					
HR1-HR11		

Niet

N.v.t.		

Sociaal: Maatschappelijke indicatoren					
SO1-SO10		

Niet

N.v.t.		

Sociaal: Productverantwoordelijkheid 					
PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld
Emissies, afval
door procedures en het percentage van belangrijke producten en diensten en productdie onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen.
verantwoordelijkheid
PR1-PR2, PR4-PR9		

volledig			
Niet
N.v.t.		
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Het was een gedurfde beslissing,
maar het was de juiste. Je kan een
bestaande fabriek drastisch verbeteren,
maar het is nooit zo efficiënt
als starten van scratch.
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Colofon
We vernemen graag uw bemerkingen en/of suggesties:
mail naar info@dumoulinbricks.be

Moorseelsesteenweg 239 • 8800 Roeselare

Kopij, creatie en vormgeving door Commotie
Advies en begeleiding door BECO België n.v.
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Moorseelsesteenweg 239 • 8800 Roeselare
T. +32 56 50 98 71 • F. +32 56 50 41 92
www.dumoulinbricks.com
info@dumoulinbricks.be

