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Onze verbintenis 
voor duurzaamheid

DUURZAAMHEID

Concrete 
doelstellingen voor 
duurzamere steden en 
gemeenschappen  

1. ONTWIKKELING VAN GEZONDE GEBOUWEN  
EN OMGEVINGEN 
We ontwerpen onze gebouwen op een manier dat mensen er ge-
zond en kwalitatief kunnen leven en werken, en nemen de publie-
ke ruimte rond het gebouw op in de plannen. Ook verbinden we 
ons tot gerichte acties voor meer biodiversiteit en ecologischer 
ingerichte steden.  

2. VERMINDERING VAN MILIEU-IMPACT 
We verminderen onze ecologische voetafdruk door zorgzaam om 
te gaan met water en energie, en door CO2 reductie. Samen met 
onafhankelijke duurzaamheidsexperts zullen we de broeikasgas-
sen in onze waardeketen identificeren en ontwikkelen we een am-
bitieus reductieplan. Ook zullen we programma’s, doelstellingen 
en partnerships opstarten om zo veel mogelijk circulair te werken, 
met hergebruik van middelen en materialen voor een langere le-
venscyclus.   

3. BURGERLIJK EN SOCIAAL VERANTWOORDELIJKE  
VASTGOEDSPELER 
Als een van de grote spelers in de vastgoedsector in Europa willen 
we een voortrekkersrol spelen in de transformatie naar de duur-
zame steden en gemeenschappen van morgen, en de trend naar 
duurzaamheid promoten in onze sector. We willen bijdragen aan 
de stedelijke mixiteit, de lokale economie bevorderen en zachte 
mobiliteit stimuleren. We zullen samenwerkingsverbanden aan-
gaan met organisaties, denktanks, overheden, changemakers en 
andere belanghebbenden, om samen een duurzamere maatschap-
pij te creëren. Via het Immobel Sociaal Fonds engageren we ons 
gericht voor organisaties en verenigingen die werken rond ge-
zondheid, cultuur en sociale integratie. 

4. INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEID IN ONS WERK EN  
OP DE WERKPLEK
In onze projecten en in alle lagen van onze organisatie willen we 
de duurzame reflex integreren. We zullen samenwerkingen met 
start-ups of incubatoren opstarten om nieuwe stedelijke tenden-
zen te vertalen in innovatieve oplossingen en diensten. We pro-
moten een gezonde en innovatieve werksfeer waar werknemers 
zich goed voelen.  

Onze vier doelstellingen voor duurzamere steden  
en gemeenschappen     

De bouw is de sector met de grootste eco-
logische voetafdruk. Als ontwikkelaar zijn 
we ons dan ook bewust van het verschil dat 
we kunnen maken met duurzamere manie-
ren van ontwikkelen en bouwen.  

Duurzaamheid is alleen maar belangrijker 
geworden de laatste jaren, en COVID-19 
heeft het bewustzijn van onze afhankelijk-
heid van de natuur nog versterkt. Mensen 
vragen om een kwalitatievere leef- en wer-
komgeving waar ze comfortabel en gezond 
kunnen wonen en werken. Ook heeft de 
pandemie laten zien dat steden nood heb-
ben aan open en groene ruimte, en infra-
structuur om te wandelen en te fietsen. 
Steeds meer stakeholders, en vooral over-
heden en investeerders, vragen ons naar de 
manier waarop we bijdragen aan duurzame-
re steden. 

Voortdurend zoeken we naar manieren 
om mee te werken aan een meer leefbare 
wereld. In 2020 zetten we een plan in de 
steigers om onze prestaties op het vlak van 
duurzaamheid nog kracht bij te zetten. Het 
bevat vier doelstellingen die gekoppeld zijn 
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties. Hiermee willen we bij-
dragen aan duurzame steden en gemeen-
schappen met meer levenskwaliteit, waar 
verstandig wordt omgesprongen met na-
tuurlijke hulpbronnen.    
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Onze vier doelstellingen zijn gekoppeld aan  
de volgende duurzaamheidsdoelstellingen  
van de Verenigde Naties   

Volgende stappen  
In 2021 zullen we onze ambities verder ver-
talen in concrete, meetbare doelstellingen 
die met KPIs zullen worden opgevolgd.   

Daarnaast tekenen we de governance uit: 
een duurzaamheidscomité zal instaan voor 
de uitwerking van de strategie en van de 
doelstellingen en roadmaps voor de teams.  

Tot slot streven we voor onze volledige pro-
jectportefeuille een ambitieuze certifice-
ringsstrategie na. De Groep zal in 2021 haar 
integrale portfolio toetsen aan de GRESB1 
benchmark. BREEAM2 en HQE3 blijven be-
langrijke referenties.    

1.  GRESB is een benchmark die gestandaardiseerde en 
gevalideerde ESG-gegevens (Environmental, Social & 
Governance) levert aan kapitaalmarkten. 

2.  BREEAM: Building Research Establishment Environ-
mental Assessment Method, een methode voor de 
beoordeling van de milieuprestaties van gebouwen, 
ontwikkeld door Building Research Establishment. 

3.  HQE: Haute Qualité Environnementale, een standaard 
van de Association pour la Haute Qualité Environ-
nementale die in Frankrijk wordt gebruikt voor het 
beoordelen van duurzaamheid in de bouw.




